Pavel z Hodonínska je další korunkový
milionář! Za dvacku bere 1 048 000.
100 tisíc před 12 lety, 1 048 000 Kč teď. Takové je skóre našeho nového korunkového
milionáře Pavla z Hodonínska. Jakou má strategii, jak se o výhře dozvěděl a co s ní udělá?
To se dozvíte v našem krátkém rozhovoru.
Jak dlouho Korunku hrajete?
Korunku hraji už více než deset let. Dřív jsem sázel na sport v Chanci, ale pak mě jednou
„vypekla“ Sparta, kdy jsem ji dal do tutovky, a ona prohrála. Od té doby věřím už jenom
číslům, kde se nemusím spoléhat na aktuální náladu hráčů na hřišti :-)
Už jste někdy tolik vyhrál?
Korunku hraji dlouho, takže nějaké výhry už jsem získal. Než jsem vyhrál tenhle milion, bylo
mé maximum asi 100 000 Kč. Tohle je tedy moje největší výhra a v životě by mě nenapadlo,
že budu někdy milionář.
4, 5, 8, 12, 21 – co je to za čísla?
Já jsem klasický narozeninový tip. Mezi čísly je tak datum mého narození a taky součet roku
narození. Vždy k tomu přidávám ještě den, ve který tiket sázím. Kromě tohoto mám ještě
tikety s daty svátků své rodiny. Pokaždé proto vyměním jen den vsazení tiketu a už to tam
valím.
Kdy jste se dozvěděl o výhře?
Své tikety kontroluji běžně hned v půl třetí. Tentokrát jsem byl ale celý den na vinohradech,
takže jsem se ke kontrole tiketů dostal až večer. Sedl jsem si do gauče a málem jsem z něj
nevstal. Koukal jsem do mobilu a pro jistotu jsem se ještě podíval raději na teletext. Nemohl
jsem tomu totiž uvěřit. Když jsem si ověřil, že je ze mě opravdu milionář, okamžitě se mi
zpotily ruce. V noci jsem pak vůbec nespal. Ženě jsem o své výhře řekl až druhý den ráno,
něco ve stylu že se teď budeme mít trochu líp :-)
Takže už víte, co s výhrou?
No jasně. Pokaždé, když podávám tiket obsluze, si přeji, abych vyhrál. A představuji si také,
co bych s takovou výhrou udělal. Nyní se mi přání splnilo a mohu uskutečnit i své představy.
Určitě tedy splatím část hypotéky. Chtěl bych si pořídit nové auto, a protože milion je hodně
peněz, určitě mi zbyde i na Korunku a na koníčky. Jsem vášnivý houbař a rybář, tak se těším,
že si koupím nové rybářské vybavení. Ale víte, o tom to stejně není. Pokud neumíte správně
nahodit a navíjet, sebelepší vybavení vám nepomůže :-)
Děkujeme za rozhovor. Přejeme hodně štěstí a ať vám rybářské vybavení dobře slouží.

