Rekordní výhra Korunky 4 085 000 Kč
putuje do Mladé Boleslavi
Loterie Korunka nemá od spuštění online loterie šťastnějšího výherce. Sázející z Mladé
Boleslavi vyhrál za vsazených 30 Kč nádherné 4 085 000 Kč. Jak dlouho hraje Korunku, jak
na výhru reagoval a co s ní udělá? To si přečtete v našem krátkém rozhovoru.
Jak dlouho hrajete Korunku?
Štěstí v Korunce zkouším asi 4 roky. Během té doby jsem získal již několik výher, ale šlo spíše o
stovky nebo tisíce. Sázím přitom menší částky, maximálně asi 60 Kč.
Sázíte pravidelně?
Ani ne. Chodím sice každý den kolem pobočky Chance, ale Korunku vsadím jen když mám zrovna
čas nebo náladu.
A jakou hru od Korunky máte nejraději?
Baví mě Korunka Kombi. Líbí se mi na ní to, že i za malý vklad mohu získat atraktivní výhru.
Což se ostatně potvrdilo i nyní. Vsadil jste Korunku Kombi za 30 Kč a…
…a vyhrál jsem více než 4 miliony. O tom se mi nikdy nesnilo. Vždy, když jsem na pobočce viděl
seznam výherců, tak jsem to těm lidem přál. Ostatně přál bych každému, aby alespoň jednou
zažil to, co nyní zažívám já.
Jak jste se o Vaší parádní výhře vlastně dozvěděl?
No, přímo od Ondry z Korunky. Jel jsem zrovna v autě a na telefonu se mi objevilo neznámé
číslo. Když jsem to zvednul, tak se mě Ondra zeptal, jestli sedím. Odpověděl jsem, že zrovna
řídím, ale že mohu mluvit. A na to jsem se dozvěděl, že jsem vyhrál přes 4 miliony!
A jaká byla Vaše první reakce?
To je naprosto nepublikovatelné :-) Ale určitě si to dokážete představit, protože jsem reagoval
jako každý jiný, kdo se dozví nějakou pozitivní překvapivou zprávu.
Čísla, která jste vsadil, jsou Vaše oblíbená?
Já vždy sázím svá vlastní čísla, nikdy moc nespoléhám na náhodu. Ale oblíbených čísel mám
několik, a tak je mezi sebou střídám.
Jde o nějaká osobní čísla?
Nemám k těm číslům žádný vztah, nejsou to data narození ani nic podobného. Prostě občas
kouknu na pobočce na statistiky, a pak si vsadím.
A jak naložíte s výhrou? Přeci jenom, za čtyři miliony už se dá leccos pořídit.
To máte pravdu. Ještě ale pořádně nevím, stále to vstřebávám. Zatím mám jen plány – možná
koupím byt, pak mám cestovatelský sen – chtěl bych se podívat do Karibiku. Ale letos už mám
dovolenou vyčerpanou, takže se tam podívám nejdříve příští rok. Ale už teď se na to moc těším
:-)
Děkujeme za rozhovor, a ještě jednou gratulujeme k výhře. Užijte si ji.

