„Jiřinkový král“ žije ve Lnářích.
„Jiřinkový král“ se jmenuje Svatopluk Masopust, žije ve Lnářích. Koncem srpna měl výstavu
svých jiřin ve Tvrzi Lnáře. Byla jsem okouzlena. Věřím, že všichni návštěvníci. Vždyť pro
radost jsme se šli na výstavu jiřin podívat. Pro radost se pěstují všechny květiny. A tak jsem
na výstavě pana Masopusta trochu potrápila dotazy nejen na jiřinky.
V rozhovoru, který byl uveřejněn před Vaší výstavou jiřin ve Tvrzi Lnáře, jste uvedl, že
pěstujete jiřiny více než 40 let a že máte již na 300 druhů jiřin. Pěstujete i „své“ vyšlechtěné
jiřiny. Kdyby se, jak jste uvedl, Váš otec trochu nezabýval jiřinami, které květiny byste si
vybral?
První setkání se zahradničením mám samozřejmě spojené s otcem. Rád vzpomínám na
pana Dobiáše z Hlubokého Dolu u Kolína. Kdyby nebylo jich, asi bych se pěstování květin
nevěnoval.
Kdo neviděl výstavu, neuvěří, že máte tak široký sortiment. Máte pro zájemce i nabídkový
katalog jiřin?
Katalog samozřejmě mám. Zájemcům ho mohu zaslat po objednání (E-mail:
masopustgarden@seznam.cz )
Která květina dnes udělá Vaší manželce největší radost?
Líbí se jí kosatce, takže kosatce. (Paní Masopustová výběr odsouhlasila.)
Kdy jste jí naposledy dal květinu nebo snad dokonce koupil?
Včera jsem ji přinesl řezanou kytici. Manželce dám kytku rád, nejen, když něco provedu.
Kupuji z jara nebo k narozeninám, když mi na zahradě nic nekvete.
Jak velkou plochu musíte pro Vaše jiřiny v rozsahu 300 druhů a pro šlechtění každoročně
připravovat?
Intenzivně 12 arů plochy pro jiřiny.
To se pak z koníčka stává docela těžká práce, ne. Neměl jste někdy chuť si pěstovat jen
„pár“ jiřin na předzahrádce u domu?
Ne, nikdy mě nenapadlo pěstovat jen pár kytek u domku. Opravdu ne.
Kam ukládáte hlízy, to musí být pěkná hromada. Vlastně jak je ukládáte?
Hlízy ukládám do běžného sklepa, kde je stálá teplota asi 4 až 5 stupňů nad nulou, nesmí
tam mrznout. Používám běžné plastové přepravky, hlízy mám roztříděné podle odrůd.
Kde všude jste vystavoval? Kde nejdále?
Vystavuji u nás, v Německu, Francii, Japonsku nebo v Kanadě. V Dortmundu na
„Bundesgarden show“ jsem vyhrál zlatou medaili za řezané jiřiny.
Jak jsou oceňováni pěstitelé jiřin? Dostávají diplom nebo medaili? A které z nich si ceníte
nejvíce?
Jak už jsem řekl, pěstitelé dostávají medaile. Zpravidla průměr 10 cm se symbolem výstavy
a datem, pak je tam uvedeno jméno pěstitele a odkud na výstavu přijel. Každého ocenění si
vážím, je jedno, zda je to zlatá medaile z Německa nebo pochvala návštěvníka na výstavě
ve Tvrzi Lnáře.
A ta poslední cena z mezinárodní výstavy jiřin, která se konala letos začátkem září
v Pardubicích?
To jsem získal zlatou medaili za jiřinu s největším květem, průměr 30 cm.
Takový květ něco váží, To se jiřiny nezlomí?

Nezlomí, protože při pěstování si vybírám ty správné odrůdy. Při pěstování se k tomu musíte
dobrat. Jiřiny nijak nevyvazuji ani nepodpírám.
Příprava na výstavu doma a příprava na výstavu 100 km daleko se jistě liší. A co když
vystavujete v zahraničí? To není „jen“ zabalit pár jiřin a kartáček na zuby. Co všechno
vystavování jiřin v cizině obnáší?
Opravdu se příprava neliší, používám na přepravu speciální přepravky, žádné kbelíky. Jen
do zahraničí musím vyřídit /řad“ – např. povolení rostlinolékařské správy. Ale jinak se
nerozlišuje, zda vezu jiřiny z domova do Tvrze Lnáře nebo je posílám do Japonska.
Prozradíte čtenářům něco ze svého soukromí? Třeba jaké máte rád jídlo?
Mám rád vše kromě fazolí a hrachu
Máte raději pivo nebo víno?
Jednoznačně pivo.
Upřednostníte rock nebo operetku?
Samozřejmě rock. Musím ještě dodat, že máme s manželkou rádi country.
Šel byste do kina na fantasy nebo na komedii?
Do kina bych šel na komedii.
Kam byste rád pozval svoji manželku na dovolenou?
Nejspíš do Holandska. A tím bych udělal radost i sobě.
Mohu si u Vás koupit jiřiny? Kde a kdy?
Prodáváme na přelomu dubna a května ve Lnářích.
Děkuji za rozhovor.
Radka Vokrojová

