
	

SVĚTOVÁ TENISOVÁ JEDNIČKA RAFA NADAL MÍŘÍ NA 
POKEROVÝ TURNAJ V PRAZE  

 

ONCHAN, Ostrov Man – 20. listopadu 2013 – Světová tenisová jednička na žebříčku 

ATP a ambasador PokerStars Rafael Nadal zamíří 12. prosince do Prahy v České 

republice na jedno ze svých posledních utkání v roce 2013 - živý charitativní pokerový 

turnaj.  

 

Rafa si zahraje společně s dalšími sportovními legendami, které oznámíme v nejbližších 

týdnech, proti některým z věhlasných jmen mezinárodního profesionálního pokerového 

okruhu. Turnaj se uskuteční v rámci festivalu European Poker Tour Prague, který 

proběhne od 8. do 18. prosince. Bude to vůbec první oficiální živý pokerový turnaj, který 

si Rafa zahraje od svých začátků s pokerem v červnu 2012. 

 

“Není žádným tajemstvím, že miluji soupeření a právě to mám rád na pokeru,” řekl Rafa 

Nadal. “Je to dovednostní hra, která vyžaduje duševní sílu a schopnost odhadnout své 

soupeře. V tom je určitá podobnost s tenisem. Online hraji poker už téměř 18 měsíců a 

teď chci otestovat svoji hru v prvním živém turnaji.” 

 

Od nástupu do světa pokeru pracuje Rafa tvrdě na zlepšení své hry a pokerových 

dovednostech online u PokerStars i se svým pokerovým trenérem Alfonsem Cardaldou. 

“Rafa bere studium pokerové hry velmi vážně a chápe důležitost praxe pro dosažení co 

nejlepší hry,” řekl Cardalda. “Pražský charitativní turnaj je pro Rafu, jako pokerového 

hráče, velký mezník a já doufám, že jeho letošní úspěchy na tenisových kurtech se 

promění i v úspěch u pokerových stolů v prosinci.”   

 

Podívejte se na záběry ze zákulisí jeho přípravy s Alfonsem, kde zjistíte, jak se Rafovi 

dařilo v jeho tréninku: http://psta.rs/17l4WEc. 

 

O PokerStars 

PokerStars provozuje nejznámější online pokerové sítě světa, které slouží celosvětové pokerové 

komunitě s více než 60 miliony registrovaných členů. Od svého spuštění v roce 2001 se 

PokerStars stala první volbou špičkových hráčů světa, kde denně probíhá více turnajů než 

kdekoliv jinde a s tím nejlepším online zabezpečením.  



	

	

PokerStars fungují globálně pod licencemi vlád Ostrova Man a Malty. Oddělené vládní licence, 

díky nimž může PokerStars fungovat i v dalších zemích, získala herna od Belgie, Dánska, 

Estonska, Francie, Itálie, Španělska a Německa. 

 

PokerStars je členem Rational Group, která podniká v oblasti herního průmyslu a provozuje 

značky, mezi něž patří PokerStars, Full Tilt Poker a European Poker Tour. Společnosti patřící do 

Rational Group ve Velké Británii a na Ostrově Man jsou obecně považovány za jednoho z 

nejlepších zaměstnavatelů ve Velké Británii a umístily se mezi 25 nejlepšími v hodnocení institutu 

Great Place to Work v žebříčku UK's Best Workplaces v kategorii Velké společnosti v letech 2012 

i 2013. 

 

 

	


