„Výhra 3 727 500 Kč unikla jen o vlásek,
ale 642 500 Kč také potěší,“ říká šťastný
Korunkář z Náchoda
Korunkáři slaví úspěch opět díky Korunce Kombi. Tentokrát si přijel do Prahy pro výhru
sympatický manželský pár z Náchoda. Manželé na tiketu trefili pět čísel ze šesti a odnáší si
tak krásných 642 500 korun. Výherce jsme při příležitosti předávání výhry vyzpovídali
a dozvěděli jsme se, že chybělo málo a byli z nich milionáři.
Hrajete Korunku dlouho?
No jéje. Korunku hrajeme už 18 let! Jsme jí věrni už takovou dobu a nevynecháme žádný tah.
Na pobočky v Náchodě přitom chodíme moc rádi, protože tam máte naprosto skvělou obsluhu.
Jakou hru Korunky máte nejraději?
Za tu dobu, co Korunku hrajeme, už jsme vyzkoušeli snad všechny její hry. Nejvíce nás ale baví
Korunka Kombi, protože je jednoduchá a nabízí poměrně slušnou šanci na výhru. Navíc jí
můžeme hrát za pár korun.
Podle čeho tipujete svá čísla?
Nemáme žádná svá osobní čísla, takže pokaždé tipujeme něco jiného. Inspiraci hledáme hlavně
ve statistikách Korunky. Podle nich si vybíráme čísla, která jsou tažena nejčastěji, ale i
nejméně. Pak to různě kombinujeme a čekáme, jestli se na nás usměje štěstí.
Teď se na vás usmálo pořádně…
To teda ano. A mohlo být ještě veseleji. Když jsme sestavovali tiket, tak u pěti čísel jsme měli
jasno. U toho posledního jsme se rozhodovali, jestli dáme 17 nebo 27. Nakonec jsme dali 17
a ona padla 27. Ale i tak jsme rádi, protože vyhrát přes půl milionu, to se nám ještě nepodařilo.
Jak jste se o výhře dozvěděli?
Přišel jsem domů po sedmé večer a šel jsem na internet zjistit, jaká byla ve večerním slosování
tažena čísla. Nahoře na stránkách hned zasvítila výhra 642 500 korun, Náchod. To jsem ještě
nevěděl, že jsem to já. Až pak jsem si zkontroloval svůj tiket a začal jsem řvát: „Yes, yes, yes!“
Přišel syn, co se děje, tak jsem mu řekl, že jsme vyhráli. Začal jsem tancovat salsu a volám své
ženě do práce. Nechtěla mi to věřit, musel jsem přísahat. Prožívali jsme to teda pěkně:-)
A co se dělo pak?
Pak jsme se všichni uklidnili. Druhý den jsem šel na pobočku a tam jsem se dozvěděl, že si pro
tak velkou výhru musím jet do Prahy. A že prý se nám někdo ohledně toho ozve. Překvapilo mě,
že to šlo všechno tak rychle. Volali jste mi totiž krátce po tom, co jsem byl na pobočce, a teď,
den na to, už sedíme tady u vás v Korunce.
Už jste se stačili někomu pochlubit?
Řekli jsme to jen našim třem dětem, nikomu jinému to už říkat nechceme. Dost nás to ale mrzí,
protože bychom chtěli všem říci, že se v Korunce opravdu vyhrává. Někteří lidé by to ale asi
nesli nelibě, možná by nám i záviděli, tak si to raději necháme pro sebe jen v rodině.

Výhra 642 500 Korun už je pořádný balík. Víte, jak s ní naložíte?
Určitě podělíme naše děti. A taky si splníme naše přání a vyrazíme na pořádnou dovolenou. Moc
rádi totiž cestujeme a díky výhře teď můžeme úplně jinak přemýšlet o tom, kam se podíváme :) Něco necháme také na Korunku, protože je to hra, která nás opravdu baví.
Děkujeme za rozhovor a gratulujeme.

