Trpělivost přinesla výhru 601 190 Kč
Trpělivost růže přináší. Tohoto hesla se drželi dva nerozluční kamarádi Roman
a Roman z Opavy a jejich čekání se jim vyplatilo.
Jak dlouho už hrajete Korunku?
Korunku znám už dlouho. Hrál jsem jí ještě před tím, než se objevila reklama
v televizi. Jednou mi totiž manželka říkala, že její známý v Korunce vyhrál, což mě
samozřejmě zaujalo. Tak jsem se zaregistroval a občas jsme si s kamarádem vsadili.
Vyhráli jste už někdy tolik peněz?
Zatím jsme vyhráli maximálně 7 tisíc. I to jsou pro nás hezké peníze, ale co si budeme
povídat, žádná velká bomba to není. I proto mi kamarád před časem volal, že už s Korunkou
skončíme. Já jsem stále věřil, že se na nás štěstí jednou přeci musí usmát, tak jsem ho
přemluvil, ať vydržíme ještě do Vánoc. A ještě, že jsme pokračovali dál. Protože tahle výhra
je opravdu parádní.

Podle čeho jste zvolil tipovaná čísla?
Tiket jsme dávali dohromady společně s kamarádem. Já trval na tom, že tam musí být dvojka
a dvacítka. Zbytek byl dílem náhody.

Už jste se se svou výhrou někomu pochlubil?
Zatím to ví jen rodina. Největší radost přitom má mamka, která mi výhru přeje. Živíme se
jako zedníci, nedávno jsme si založili vlastní živnost, takže peníze se nám budou hodit.

Výhra půjde tedy na podnikání?
Něco asi půjde na podnikání, ale chtěl bych si taky udělat radost. Ještě se o tom musím
poradit s rodinou, ale uvažuji, že bych si konečně pořídil motorku. To je můj velký klukovský
sen, tak nyní by mohl být ten správný čas si ho konečně splnit.

Co byste poradil ostatním Korunkářům?
Že štěstí se musí jít naproti a je třeba být trpělivý. I u Korunky platí, že kdo nehraje,
nevyhraje. Ale svou roli hraje i taktika. Proto hrajeme Korunku Kombi a Kombi plus, kde si
člověk může poskládat tiket podle svého a i za malé peníze získat poměrně hodně muziky.
Ostatně, já jsem toho důkazem 😊 .

Díky za rozhovor. Přejeme mnoho kilometrů bez nehody a hodně štěstí
v Korunce.

