
	

SVETOVÁ TENISOVÁ JEDNOTKA RAFA NADAL UPRIAMUJE 
POZORNOSŤ NA POKROVÝ TURNAJ V PRAHE  

 

ONCHAN, Ostrov Man – 20. november 2013 – tenisový hráč, svetová jednotka ATP a 

ambasádor PokerStars Rafael Nadal zamieri 12. decembra do Prahy v Českej republike 

na jednu zo svojich posledných výziev v roku 2013 - živý charitatívny pokrový turnaj.  

 

Rafa bude hrať proti niektorým z najväčších mien medzinárodného profesionálneho 

pokrového okruhu spoločne s ďalšími športovými legendami, ktoré budú oznámené 

počas najbližších týždňov. Turnaj bude súčasťou festivalu European Poker Tour Prague, 

ktorý bude prebiehať od 8. do 18. decembra. Bude to prvý oficiálny živý turnaj, ktorý si 

Rafa zahrá, odkedy sa v júni 2012 začal venovať tejto hre. 

 

“Nie je žiadne tajomstvo, že milujem súťaženie, a práve to sa mi na pokri páči,” povedal 

Rafa Nadal. Je to hra zručností, ktorá potrebuje mentálnu silu a schopnosť predčiť 

myslením vašich súperov a v tomto smere je podobná tenisu. Hrával som poker online 

takmer 18 mesiacov a teraz sa už teším na výzvu v podobe odohrania môjho prvého 

živého turnaja.” 

 

Odkedy sa Rafa venuje pokru, tvrdo pracuje hraním online na PokerStars na 

zdokonalení svojich pokrových schopností a s jeho pokrovým trénerom Alfonsom 

Cardaldom pracujú na zlepšení jeho hry. “Rafa berie učenie sa pokru veľmi vážne a 

chápe dôležitosť tréningu potrebného na udržanie jeho najlepšej hry,” povedal Cardalda. 

“Pražský charitatívny pokrový turnaj je pre Rafu ako pokrového hráča veľkým míľnikom a 

dúfam, že svoje tohtoročné úspechy na tenisovom kurte v decembri premení na úspech 

pri pokrovom stole.”   

 

Pozrite sa, ako sa Rafa venoval svojmu tréningu na týchto záberoch zo zákulisia jeho 

tréningu s Alfonsom: http://psta.rs/17l4WEc. 

 

O PokerStars 

PokerStars prevádzkuje najpopulárnejšie online pokrové herne na svete s komunitou viac než 60 

miliónov registrovaných členov z celého sveta. Od svojho spustenia v roku 2001 sa stala 

PokerStars, s väčším počtom denných turnajov než kdekoľvek inde a s najlepšou bezpečnosťou 

online, voľbou číslo jeden medzi najlepšími hráčmi sveta.  



	

	

 

PokerStars sú prevádzkované globálne pod vládnymi licenciami Ostrovu Man, resp. Malty. 

PokerStars tiež drží samostatné vládne licencie v Belgicku, Dánsku, Estónsku, Francúzsku, 

Taliansku, Španielsku a Nemecku. 

 

PokerStars je členom spoločnosti The Rational Group, ktorá prevádzkuje značky a podnikanie 

spojené s herným priemyslom, vrátane herní PokerStars a Full Tilt Poker a série European Poker 

Tour. Prevádzky Rational Group vo Veľkej Británii a na Ostrove Man boli spoločne uznané za 

jedny z najlepších miest na prácu vo Veľkej Británii umiestnením sa medzi najlepšími 25 

spoločnosťami podľa inštitúcie Great Place to Work Institute v kategórii Najlepšie miesta na prácu 

vo Veľkej Británii - Veľké spoločnosti v roku 2012 aj 2013. 

 

 

	


