
 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ročník …  1992 vítězí:  Tomáš Semerák – Pavel Hejzlar 

 účast:  38 hráčů 

 spotřeba:  600 piv … 18,8 piva/hráč 

   12 l destilátu … 600 malých panáků 

   15,8 malých p./hráč 
 

14. ročník …  1993 vítězí:  Václav Lebedinský – Vlasta Rudolfská 

 účast:  40 hráčů 

 spotřeba:  440 piv … 11 piv/hráč 

   29 l destilátu … 1450 malých panáků 

   36,3 malých p./hráč 
 

15. ročník …  1994 vítězí:  Petr Novotný – Ladislav Pohl         

 účast:  32 hráčů 

 spotřeba:  400 piv … 12,5 piv/hráč 

   26,5l destilátu…1325 malých panáků 

   41,4 malých p./hráč 
 

16. ročník …  1995 vítězí:  Václav Lebedinský – Ivan Paulus      

 účast:  28 hráčů 

 spotřeba:  740 piv … 26,4 piva/hráč 

   31l destilátu …1550 malých panáků 

   55,3 malých p./hráč 

 

17. ročník …  1996 vítězí:  Václav Lebedinský – Ladislav Pohl    

 účast:  28 hráčů 

 spotřeba:  480 piv … 17,1 piva/hráč 

   28l destilátu …1400 malých panáků 

   50 malých p./hráč 

 

18 ročník …  1997 vítězí:  Václav Lebedinský – Jan Hašek      

 účast:   

spotřeba:  s politováním v srdci a v našem 

vyschlém hrdle Vám musíme sdělit, že veškeré 

údaje nutné k vyplnění této nejdůležitější 

kolonky byly nenávratně ztraceny na smetišti 

dějin!!!  dle pamětníků byl, ale opět překonán 

stávající rekord !!! 



 
 

19. ročník …  1998 vítězí:  Petr Novotný – Tomáš Veselý          

 účast:  28 hráčů 

 spotřeba:  500 piv...17,85  piva/hráč 

   33l destilátu …1650 malých panáků 

  58,92 malých p./hráč 

 

20. ročník …  1999 vítězí: Václav Hašek ml. – Petr Kilevník      

 účast:  32 hráčů 

 spotřeba:  630 piv…19,68 piva/hráč 

  30l destilátu … 1500 malých panáků 

  46,87 malých p./hráč 

 

21. ročník …  2000 vítězí: Václav Hašek ml. – Ladislav Cabalka      

 účast:  28 hráčů  

 spotřeba:  700 piv …25 piv/hráč 

  spotřeba destilátu je nenávratně v pr… 

 

22. ročník …  2001 vítězí:  Václav Hašek ml. – Ladislav Pohl  

 účast:  28 hráčů 

 spotřeba: 600 piv … 21,43 piva/hráč 

  31l destilátu …1550 malých panáků  

  55,36 malých panáků/hráč 

 

23. ročník …  2002 vítězí: Václav Hašek ml. -  Ondřej Novák 

 účast:  rekordně nízká - pouze 26 hráčů 

 spotřeba: 800 piv … 30,77 piva/hráč 

  18,2l destilátu …910 malých panáků  

         35 malých panáků/hráč  

Rekordy ročníku: za dlouhá léta nejmenší hráčská účast 

 druhá nejmenší spotřeba destilátu  

 nejvyšší spotřeba piva 

rekordní délka turnaje: dohrávalo se za umělého    

osvětlení (cca ve 21.00 hod.)  
 

24. ročník …  2003  vítězí:   Václav Hašek ml., Josef Hausman   

                                         účast:    30 hráčů  

                                         spotřeba: 700 piv…. 23,33 piva/hráč 

                                                        24,6 l destilátu … 1230 malých panáků 

                                                       41 malých panáků/hráč 

  

 



25. ročník …  2004 vítězí: Václav Hašek ml., Martin Hejzlar 

 účast:  28 hráčů 

 spotřeba: 400 piv… 14,28 piva/hráč  

                                                    spotřebu destilátu opět nikdo               

                                                    nezaznamenal, co dělá výbor  turnaje

 rekordy ročníku:   

 

26. ročník …  2005 vítězí: Eda Petiška, Martin Hejzlar 

  účast: 22 hráčů  

 spotřeba: 560 piv … 25,45 piva/hráč 

  18,5 l destilátu … 925 malých panáků 

  42 malých panáků/hráč  

 rekordy ročníku: po 8 druhých místech konečně                           

 zvítězil EDA PETIŠKA – gratulujeme.  

 

27. ročník …  2006 vítězí: Roman Máša, Jan Hašek 

 účast: 24 hráčů  

 spotřeba: 520 piv … 21,66 piva/hráč 

  15 l destilátu … 756 malých panáků 

  31,25 malých panáků/hráč   

 rekordy ročníku:  je to neskutečné, ale zvítězil        

Roman Máša 

 

28. ročník …  2007 vítězí: Kamil Řezníček, Josef Hausman 

 účast:  26 hráčů 

 spotřeba: 530 piv … 20,3 piva/hráč 

  20 l destilátu … 1000 malých panáků 

  38,40 malých panáků/hráč 

 rekordy ročníku:  snědeno 30 fidorek, 

  3 malé děti Petra Novotného snědli 16 párků v 

rohlíku  

 

29. ročník …  2008 vítězí: Roman Máša, Jan Hašek 

 účast: 28 hráčů  

 spotřeba: 310 piv … 11,1 piva/hráč 

                                                   17,2 l destilátu … 860 malých panáků 

                30,7 malých panáků/hráč   

 rekordy ročníku: tragická spotřeba piva, tři roky po                    

                                   sobě byla vylosována dvojice Roman Máša – Jan     

                                   Hašek     
 

  



30. ročník …  2009 vítězí: Tomáš Richter, Pavel Hezlar 

 účast: 30 hráčů  

 spotřeba: 400 piv … 13,3 piva/hráč 

                                                   21,9 l destilátu … 1095 malých panáků 

                36,5 malých panáků/hráč   

 rekordy ročníku:  dvojice Stanislav Horák – Václav 

Lebedínský dosáhla úhrnem věku 122 let a váhy 237 kilo,  

Tomáš Richter se stal vítězem hned při své první účasti 

na Rumparádě. 
 

 

31. ročník …  2010 vítězí: Roman Máša, Rudolf Cejnar 

 účast: 26 hráčů  

 spotřeba: 340  piv … 13,1 piva/hráč 

                                   spotřeba destílátu nebyla evidována, ale byla nízká   

                    rekordy ročníku:  finálová skupina skončila zápasem dvou             

                    dvojic, které do té doby neprohráli ani set v půl desáté večer, 

                    společenská část turnaje trvala pouhou hodinu a  půl,            

                    nejkratší trvání v evidované historii, 

  

 

32. ročník …  2011 vítězí: Karel Zapadlo, Rudolf Cejnar 

 účast: 26 hráčů  

 spotřeba: 260  piv … 10,0 piva/hráč 

                                    11 l destilátu … 550 malých panáků 

 21,1 malých panáků/hráč   

             rekordy ročníku:   Karel Zapadlo je nejstarším (50 let)    

            nasazeným hráčem, který vyhrál Rumparádu, 

                    absolutně nejnižší spotřeba piva a lihovin. 
  

 

33. ročník …  2012 vítězí: Tomáš Richter, Martin Hejzlar 

 účast: 30 hráčů  

 spotřeba: 312  piv … 10,4 piva/hráč 

                                    12,5 l destilátu … 625 malých panáků 

 20,8 malých panáků/hráč   

             rekordy ročníku:  dvojice na druhém místě měřila dohromady       

                                         bez 6 cm 4 metry. 

 

 

 

 

 



34. ročník …  2013 vítězí: Eduard Petiška, Jan Hašek 

 účast: 24 hráčů  

 spotřeba: 400 piv … 16,6 piva/hráč 

                                    11,7 l destilátu … 585 malých panáků 

 24,3 malých panáků/hráč   

             rekordy ročníku:   Nejrychleji vyhlášený oddechový čas - 1.set 1.    

                                           zápasu – Ladislav Cabalka 

                                           Na 2. a 3. místě se umístili 2 šedesátiletí hráči   

                                           domácího oddílu 

 

35. ročník …  2014 vítězí: Petr Kilevník – Jiří Podolník 

 účast: 14 hráčů  

 spotřeba: 280 piv … 20 piv/hráč 

                                    9 l destilátu … 450 malých panáků 

 32,1 malých panáků/hráč   

              rekordy ročníku:   Nejmenší účast v historii turnaje 

                                            Na 2. místě se umístila dvojice, která vážila     

                                            dohromady jako Vašek Lebedínský 

  

36. ročník …  2015 vítězí: Petr Vavřín – Jan Hašek 

 účast: 18 hráčů  

 spotřeba: 200 piv … 11,1 piv/hráč 

                                   10,5 l destilátu … 525 malých panáků 

 29,1 malých panáků/hráč   

              rekordy ročníku:   Při téměř nulovém množství příchozích mají                 

                                            veškerou spotřebu na svědomí hráči 

                                           Po konzultaci a schválení diváky dvojice     

                                           Novotný, Cabalka L. a Petiška, Zemek  

                                           ve vzájemném zápase měla nejméně      

                                           15oddechových časů 

 

 37. ročník … 2016 vítězí: Eduard Petiška – Petr Kudláček 

                                 účast: 16 hráčů     

                               spotřeba: 200 piv … 12,5 piv/hráč 

                               11 destilátu … 550 malých panáků,  

                               34,37 malých panáků/hráč   

        rekordy ročníku: původní komorní atmosféra, díky                

                                   účasti pouze 16-ti hráčů, se zvrhla v play-off         

                                   zápasech v neskutečnou pitku, kdy šel timeout za                 

                                   timeoutem a  do finále prošli jen nejotrlejší borci.   

 

  



38. ročník … 2017 vítězí: Petr Novotný – Petr Kilevník 

                                 účast: 20 hráčů     

                               spotřeba: 200 piv … 10 piv/hráč 

                               8,6 1 destilátu … 430 malých panáků,  

                               21,5 malých panáků/hráč   

        rekordy ročníku: v průběhu turnaje se vypilo 60 velkých limonád 

 Petr Kilevník (55)se stal nejstarším vítězem 

v historii Rumparády  

  

  

39. ročník … 2018 vítězí:  Tomáš Richter – Petr Kudláček 

                                 účast: 20 hráčů    

                               spotřeba:  spotřeba piva nebyla podchycena  

                              11,3 l destilátu … 452 malých panáků,  

                              22,6 malých panáků/hráč    

          rekordy ročníku: Milan Souček ani jednou neprohrál a přitom     

                                      skončil čtvrtý. 

                                      Tomáš Richter se při každé své účasti na turnaji    

                                       stane vítězem, tentokrát potřetí. 

 

40. ročník …  2019 vítězí: Tomáš Richter, Petr Vavřín 

 účast: 16 hráčů  

 spotřeba: 190 piv … 11,9 piva/hráč 

                                                   8,15 l destilátu … 326 malých panáků 

                20,4 malých panáků/hráč   

 rekordy ročníku: Tomáš Richter neočekávaně přijel a opět zvítězil                            

                                    Nejstarší hráč turnaje Josef Hausman (ročník     

                                    1953) se umístil na stupni vítězů. 

                                    Některé dvojice po vzájemné dohodě začínali od    

                                    stavu 8:8, čímž došlo k historickému porušení  

                                    pravidel 

                                    Historicky nejmenší spotřeba panáků na hráče 

  
 

  

 


