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Vážení priatelia, 
Dlho som rozmýš�al nad tým, o ktorom svetoznámom pipemakerovi by som raz pre 
Vás napísal môj prvý profil, myslený skôr ako subjektívny informa�ný zdroj pre tých 
priate�ov, ktorí bu� nemajú prístup k informáciám o svetovej fajkovej scéne, alebo im 
chýba ur�itá jazyková zdatnos�, umož�ujúca im oboznámi� sa so zahrani�nými 
informa�nými prame�mi. Samozrejme, že už dávno myslím na obsiahly �lánok 
o Rainer-ovi Barbi-m, ktorého odborné �lánky pre Vás ob�as prekladám, ke�že je to 
jediný tvorca svetového mena, ktorý sa ochotne a pravidelne delí o svoje poznatky so 
svetovou verejnos�ou, za �o mu patrí v�aka. Tento dlh vo�i nemu si raz chcem splni�, 
hoci sa na to necítim až tak povolaný a preto to budete musie� bra� skôr ako snahu 
jedného entuziastu urobi� dobrovo�ne a bezodplatne nie�o pre svojich priate�ov. Pri 
vo�be mena niektorého známeho tvorcu, o ktorom som chcel nie�o napísa�, som sa  
dostával do dilemy, �i to je to správne rozhodnutie. Kto? Bo Nordh? Sixten Ivarsson? 



Chonowitsch-ovci? Alebo iný z týchto klasikov? Na to by bolo ur�ite v mojom 
prípade priskoro, ke�že sa na nie�o také necítim povolaný. Alebo o novej mladej 
a umelecky vytríbenej vlne, zastúpenej Negoitom, Parks-om, �i Talbert-om? Iste, 
spísa� nie�o z informa�ných zdrojov, ktoré mám k dispozícii, by pre mnohých sta�ilo, 
ke�že takáto sumarizácia v rozsahu jedného �lánku by im dostato�ne umožnila urobi� 
si prvotnú predstavu o tej ktorej osobe svetovej scény, �o na prvé zorientovanie sta�í. 
Ale touto formou som ob�as informoval na „ Fóre priate�ov tvorby svetových 
majstrov“ na dýmke.net, kde to s pridanými linkami na web-stránky celkom dobre 
fungovalo. Ovšem celý �lánok, ktorý má o niekom vypoveda�, to už je iná káva. 
No rozhodol som sa úplne iná�. Hoci už dlhšie myslím na tvorbu Cornelius-a Mänza 
z Nemecka, ktorého som Vám doteraz až tak podrobne nepriblížil, nakoniec predsa 
len pristupujem k napísaniu �lánku o mladom pipemakerovi z Ameriky, ktorému je 
Cornelius ve�kým vzorom a príbuznos� s jeho cítením je evidentná. A rozhodol som 
sa pre neho aj preto, lebo v �om koluje naša slovenská krv. Tak, ako sú naši �eskí 
priatelia hrdí na vzostup slávy Jan-a Zeman-a, �eského rodáka, ktorý tvorí na Novom 
Zélande, odkia� sa dokázal presadi�, budeme ma� možno my, fajkári zo Slovenska, 
svoju hviezdu, ktorej vzostup budeme zo záujmom sledova�. A aby to nebolo len 
nejaké nezáživné vymenovanie informácií, ziskaných z rôznych zdrojov vrátane jeho 
web-stránky, rozhodol som sa po spomenutí tých najzákladnejších faktov urobi� s ním 
pre Vás malé interview, ke�že sme priatelia. 
A ešte Vás chcem na nie�o upozorni�. Pre Jeff-a som sa rozhodol ešte z jedného 
dôvodu: práve za�ína. Ešte neurobil ve�a fajok a len nedávno za�al. Ale kvalita je 
vysoká a vyvoláva ve�ký ohlas. Predpokladám, že stojíme pri zrode budúcej hviezdy, 
ktorá sa stane rovnako známou, ako Cornelius Mänz, Tonni Nielsen, �i Lee von Erck. 
Predpokladám, že Japonci sa budú o neho raz trha�. A práve preto môže by� pre nás 
vzrušujúce sledova� ho od jeho samotného za�iatku. Pod�a m�a si o pár rokov 
budeme hovori�, ako dobre, že sme boli od za�iatku u toho. A zárove� budeme 
dôverne pozna� všetky jeho fázy vývinu. 
 
Jeff Gracik je študentom na Princeton Theological Seminary, kde študuje teológiu 
a etiku a budúci rok (2006) štúdium ukon�í. Narodil sa v roku 1979 v meste 
Meadville v štáte Pennsylvánia v USA a žije v Princeton, New Jersey. Má 
slovenských predkov, ale slovensky už nehovorí. Dá sa s ním okrem angli�tiny 
dohovori� ešte �iasto�ne nemecky, španielsky a grécky. Ke� som sa s ním zoznámil, 
pýtal sa ma, odkia� naša fajkárska komunita je a po informácii, že sme �esko-
slovenské spolo�enstvo priate�ov fajky, sa hne� rozjasal, že on má slovenské korene 
až po rodi�ov a na Slovensku má mnohých príbuzných.  
Jeff nie je samorast, ktorý vyrábal fajky na vlastnú päs�, hoci tiež za�al s hobby-
blokmi, ako mnohí z nás, ale v poslednom �ase vyrastá pod rukami svetoznámych 
osobností, ako sú napríklad Todd Johnson ( STOA BRIARS )  a Tonni Nielsen, 
dánsky pipe maker, ktorý dnes žije a tvorí v USA a v roku 2004 bol ocenený titulom 
„Outstanding Pipe Maker“. Todd ho zasvätil do dánskej tradície a aj techniky 
spracovania materiálu, �o znamenalo pre jeho tvorbu výrazný krok a otvorenie cesty 
k High End kvalite. Z jeho web stránky www.jalanpipes.com sa dozvieme, že 
konzultuje a prijíma rady spolu s kritikou od expertov, zberate�ov a pipemakerov, ako 
sú Tyler Beard, Neil Flancbaum, Jody Davis, Keith Moore, Jesper Klith a nám už 
trochu známy Jeff Folloder, �o mu umož�uje rás� vo vývine.  
 
Ale nechajme ho rozpráva�, nech máte informácie z prvej ruky. A najprv trochu 
vo�nejšie: 



 
L:   
Hi Jeff! Tak ako dopadli skúšky, všetko v poriadku? Predpokladám, že si teraz trochu 
oddýchneš a urobíš nejakú novú fajku ;-) 
 
J:    
Ha ha! Myslím že dopadli dobre, ale výsledok sa dozviem až v júli. Zvy�ajne je výroba 
fajok pre m�a relaxom, ale teraz sa pripravujem na svoju prvú prezentáciu na show 
v Chicagu. Som teda z toho dos� znepokojený a musím ešte dokon�i� ve�a fajok. 
 

 
 

 
Fajky pre pipeshow v meste Chicago 

 
L:    
Spomínal som našim priate�om, že máš predkov zo Slovenska. Ako je to teda 
s Tvojim pôvodom? Hovoria Tvoji rodi�ia ešte po slovensky? Alebo máš v blízkosti 
ešte niekoho, kto našej re�i rozumie? 



 
 
J:  
�utujem, ale neviem z ktorého mesta �i regiónu pochádza moja rodina. Ja som sa 
narodil v USA v Pensylvanii a momentálne žijem v New Jersey, južne od New York 
City. Moja rodina z otcovej strany je zo Slovenska, ale ani on nerozpráva po 
slovensky. Môj strýko hovorí plynulo, ako aj generácia môjho deda. Teraz nežijem 
v blízkosti mojej rodiny, takže už vôbec nepo�ujem sloven�inu. Avšak,  ke� som bol 
malý, moji príbuzní rozprávali ve�a po slovensky aj po po�sky. 
 

 
 
 
L: Iste poznáš Jan-a Zeman-a, ktorý pochádza z �iech a dnes žije a tvorí na Novom 
Zélande,odkia� sa dokázal presadi� do celého sveta. Myslím, že o pár dní bude aj on 
prítomný na Chicago Pipe Show, ke�že takéto udalosti nevynecháva. Už si mal 
niekedy možnos� oboznámi� sa bližšie z jeho tvorbou? 
 
J: 
Áno poznám jeho prácu, ale nie tak detailne ako iných výrobcov fajok. Nevedel som, 
že pochádza z �iech. Iste sa s ním v Chicagu stretnem. 

 



 
 

 
L:   Pristúpme teraz k Tvojmu vývoju a jeho zdrojom. Mnohí z nás, milovníkov fajky, 
si aspo� ob�as vyskúšajú, aké to je, vyrobi� si vlastnú fajku. Oby�ajne sa to prejaví 
pár rokov potom, ako �lovek prepadne jej �aru. Takto za�ali mnohí svetoví 
pipemakeri, vrátane Rainer-a Barbi-ho, Cornelius-a Mänz-a, at�. Ako to bolo u Teba? 
Kedy si za�al faj�i� fajku a kedy si si vyskúšal sám urobi� svojho vlastného milá�ika?  
 
J: 
Ja som bol ob�asným faj�iarom cigár. Ke� sme kon�ili školu, cigary boli mimo 
mojich finan�ných schopností, lebo moje chute boli ve�mi drahé. Taktiež moja žena 
neznášala ich arómu. Takže ona mi navrhla, aby som za�al faj�i� fajku. To bolo 
v auguste 2003. O pár mesiacov neskôr som sa pokúsil urobi� svoju prvú fajku. Vždy 
som rád nie�o vyrábal a tvoril, takže bolo pre m�a prirodzené skúsi� si vyrobi� 
vlastné fajky. Prvú som urobil v januári2004, ale nepovažoval som to za umenie až do 
júla toho roku. 
 



 
 
L:   
Ako si sa oboznamoval s tvorbou svetovej svetovej špi�ky, išiel si na to na vlastú 
päs�, alebo si mal od za�iatku pri sebe niekoho, kto �a hne� upozornil na smery a 
postavy, ktoré sa vo vývoji svetovej scény presadili? 
 
J:   
Tak, ako mnoho výrobcov fajok a faj�iarov, aj ja som za�ínal s lacnou, strojovo 
vyrobenou fajkou. Moja prvá bola All-Briar Kaywoodie. Netrvalo dlho, kým som 
za�al pokukáva� po drahších a drahších fajkách a preh�adáva� internetové obchody. 
Hoci som si ich nemohol dovoli� so svojim študentským rozpo�tom, obzeranie bolo 
zdarma. Nau�il som sa ve�a o líniách a povrchových úpravách pozorovaním. Až kým 
som nestrávil nejaký �as v Todd Johnsonovej dielni, nepoznal som ve�a dánskych 
majstrov. V skuto�nsoti som nemal tušenia, kto je Jess Chonowitsch a Lars Ivarsson, 
kým som nestretol Todda. Odvtedy som faj�il  pár dobrých fajok a mal som možnos� 
pozorova� a skúma� mnoho �alších na výstavách a v obchodoch. 
 

 
L:    
V tvojom raste zohral rozhodujúcu úlohu aj Todd Johnson. Porozprávaj nám o vašom 
prvom kontakte a ako sa to celé potom rozvinulo. 
 
J: 
Naše stretnutie bolo  trochu zvláštne. Trávil som ve�a �asu na online  fóre o výrobe 
fajok. Jedného d�a tam Todd uviedol svoju stránku a ja som ho za�al bombardova� 
otázkami. Zistili sme, že som chodil do školy s jeho švagrom. V�aka týmto dvom 
kontaktom ma minulé leto Todd pozval k sebe do dielne. Prišiel som tam v júli 2004 
a urobil dve fajky. Moja práca tu dostala nové rozmery. Prišiel som tam s tým vyrobi� 
si „hobby fajky“ a odchádzal som s fajkami vhodnými na predaj. 
 



 
 
L:   
�o �a najviac zaujalo na jeho tvorbe? Má pod�a Teba nejaký shape, ktorý sa dá 
priradi� výlu�ne jemu a pod�a ktorého je ihne� identifikovate�ný, ako napríklad 
Rolando Negoita, Trever Talbert, �i Lee von Erck? 
 
J: 
Je toho ve�a na Toddovej práci �o upútalo moju pozornos�. Jeho fajky sú ve�mi dobré 
vyvážené a majú nádherné línie. Sú ve�mi pôvabné, na rozdiel od iných amerických 
výrobcov. Jeho dizajny sú jedine�né, jeho morenie a povrchová úprava sú 
neprekonate�né a jeho technika je výnimo�ná. Neviem, �i by som vedel pomenova� 
jeho typický tvar, ale ke� zbadám jeho fajku, okamžite ju spoznám. Moje 
najob�úbenejšie tvary, ktoré urobil,  sú Osaka Bulldog, Yule Pipes, a Elephant’s Foot. 
 
L:    
Todd Ti sprístupnil tajomstvá a triky pri spracovaní a kombinovaní materiálu. �o si 
z toho najviac ceníš a �o by si bez neho dodnes nevedel? 
 
J: 
Popri tvorení dizajnu, ktorému ma nau�il stojac ved�a m�a pri tvarovaní, 
najzákladnejšou vecou, ktorú som si osvojil po�as mojej návštevy bol spôsob v�tania, 
ktorý umož�uje najprv vytvarova� fajku a až potom ju vyv�ta�. To mi dovo�uje 



jednoduchšie pracova� s kresbou briáru . Naozaj to robí z výroby ve�mi organický 
proces. 
 

 
 
L:   
Tonni Nielsen je ve�ká postava momentálnej svetovej scény. Ako vznikol Váš 
kontakt a �o Ti to prinieslo? Sú to viac poznatky o remeselnej zru�nosti, alebo 
koncep�nej práce na vytváraní formy? 
 
J: 
Tonniho som stretol na výstave v Colombuse v roku 2004. Použil som techniku, �o 
som sa nau�il od Todda, v mojej vlastnej dielni a po mesiaci som priniesol svoje 
výrobky na posúdenie mnohým zberate�om a majstrom, ktorí tam boli prítomní. 
Tonnimu sa moje fajky zapá�ili. Po�as našej konverzácie ma pozval do jeho dielne, 
ktorú som navštívil cez minulé Vianoce. Tonni je �alší výnimo�ný majster. Aj jeho 
práce sú okamžite identifikovate�né. Aj on prispel k mojej dizajnovej tvorbe. Nau�il 
ma rozpozna�, �o robí fajku vyváženou a krásnou. 
 
L:    
Povedz nám teraz nie�o o podiele Jody Davis-a na Tvojich vedomostiach z oblasti 
výroby fajky. Ako Ste sa dali dokopy a �ím �a to obohatilo? 
 
J:   
Aj Jodyho som stretol v Columbuse. Strávili sme tam a  aj na iných shows príjemný 
�as debatovaním. Avšak nikdy som s ním nepracoval, ve�a som sa od neho nau�il 
po�as toho, ako skúmal moje fajky. Je však ve�mi milý a odpovedá mi na mnohé 
otázky telefonicky. Volávam ho dos� �asto kvôli mojím otázkam a problémom a vždy 
mi otvorene odpovedá. Od Jodyho mám pár �alších myšlienok na prácu s bambusom. 



Jeho práca má tiež vplyv na môj poh�ad na fajky. Je to �alší umelec s jedine�ným 
a nádherným štýlom. 
 

 
 
L:    
Môj dobrý  priate� z internetového fóra www.dymka.net Carolco sa ma raz pýtal, od 
koho by som si kúpil fajku, ktorá by okrem vysokej kvality mala aj hodnotu, ktorá by 
�asom narastala. Vtedy som mu povedal, že nech si objedná fajku u Cornelius-a 
Mänz-a, lebo v �om vidím pipemaker-a s ve�kou budúcnos�ou, ktorý práve rastie, ako 
Ty. Onedlho ju dostane, Cornelius má momentálne problémy so zdravím, tak mu ju 
urobí s menším omeškaním, ale už teraz mu trochu závidím a teším sa, ke� mi ju 
ukáže naživo. Som rád, že aj Tebe sa jeho tvorba pá�i a pod�a m�a, ke� o pár dní 
nepríde do Chicaga, tak tam aspo� pošle nieko�ko fajok, ako minule. Takže znovu 
tam uvidíš nové kusy od neho. �ím �a najviac jeho práca zaujala? Je to kvalita 
spracovania, spojená s vytríbenou, škandinávsky ladenou formou, alebo si v �om 
objavil ešte nie�o iné? 
 
J: 
Cornelius priniesol niektoré jedine�né prvky v tvorbe fajok. S jeho prácami som sa 
zoznámil medzi prvými ako som za�al faj�i�. Ihne� som bol o�arený jeho finalizáciou 
a nádhernými líniami. Mám mimoriadne rád asymetrické fajky. Cornelius, pod�a 
môjho názoru, robí jedny z najelegantnejších vkusných asymetrických fajok na svete. 
Má cit pre asymetriu ako málokto.  Hoci som nikdy nefaj�il z jeho fajky viem, že jeho 
náustky sú považované zberate�mi za výnimo�ne pohodlné a tenké. Je ve�a toho �o sa 
môže mladý fajkotvorca, ako ja, od neho nau�i�, pretože dáva pozor na každu�ký 
aspekt spracovania. Tiež som sa s ním rozprával po telefóne a podelil sa so mnou o 
 niektoré jeho techniky finalizácie. Som mu ve�mi v�a�ný za jeho otvorenos� podeli� 
sa s iným mladým tvorcom, ako som ja. 



 
 
L:  
 V oblasti spracovania bambusu sú pre m�a naj�alej japonskí majstri, ako Smio 
Satou, �i  Hiroyuki Tokutomi. Ovšem aj európski majstri, ako Tom Eltang a Cornelius 
Mänz radi s týmto materiálom pracujú. Musím sa prizna�, že sa mi tiež pá�i a preto 
ma zaujíma, ako sa s ním dokážeš vysporiada� a odkia� máš vedomosti o jeho 
aplikácii. Je to náro�né, použi� bambus, alebo sa to len na prvý poh�ad zdá? 
 
J:   
Bambus som si za�al ceni� po návšteve Todda. Nau�il ma, ako používa� tento 
materiál. Taktiež od Jodyho som sa nie�o nau�il. Musím poveda�, že bambusové fajky 
sú bez výnimky, pre m�a najlepšie na faj�enie. Bambusová trubica má potenciál pre 
od�ah�enie, ktorý nie je prítomný u iných materiálov. Mimo toho jeho vlákna 
absorbujú vlhkos� a to má za následok mimoriadne suché faj�enie. Ale ešte okrem 
faj�iarskych vlastností si myslím, že môžu by� tieto fajky ve�mi elegantné a krásne, ak 
sú dobre navrhnuté. Bambus má samozrejme svoju obtiažnos� pri spracovaní. Vyzerá 
to dos� zložité na použitie, ale v skuto�nosti to nie je až tak �ažké, ako som si na 
za�iatku myslel. Ale ako všetko, aj toto potrebuje skúsenos� pre správne spracovanie. 
Chcem poveda�,  že najvä�šia výzva pri jeho použití je v obtiažnosti vkusne ho použi�. 
Ve�kú pozornos� treba venova� použitiu správneho priemeru a po�tu uzlov aby to 
ladilo. Taktiež je dôležitý výber správneho náustku a d	žky, aby fajka dobre �ahala. 
Povrchová úprava je tiež dôležitá, pretože tak ako briar, je to prírodný materiál, takže 
môže ma� skryté kazy a farebné rozdiely, ktoré neboli vidite�né v ur�itých stup�och 
výrobného procesu. 
 



 
 

L:    
Robíš fajky, ktoré majú �asto príbuznos� k škandinávskym shapes, vrátane Blowfish-
konceptu. Pritom si v kontakte s Jeff-om Folloderom, ktorý vlastní peknú zbierku 
fajok od Trever-a Talberta, hlavne tzv. Halloween-fajky vrátane famóznej Mountains 
of Maddness. Neláka �a aj takýto výlet do neznámych sfér tvorby, najmä, ke� máš 
možnos� ich u Jeff-a vidie�? Je to predsa len úplne výnimo�ná cesta, ktorá je síce 
�ažká, ale o to zaujímavejšia. Aj Todd má takú fajku The Dark Lord (Sauron) 
http://www.stoabriars.com/photos/SauronGroup.JPG , ktorá bola predaná za  
2.000 US-dollar. 
 
J:   
Trevor aj Todd sú mimoriadni majstri. Obaja ukázali, že ve�mi dobre vedia tvori� aj 
figurálne fajky. Skuto�ne obdivujem ich rezbársku schopnos� s briarom aj vulcanitom 
pri tvorbe jedine�ných výtvorov. Musím však poveda�, že som viac pozorovate� 
a obdivovate� s rešpektom pre tento štýl. Môj záujem pusti� sa do tejto práce je malý. 
To však neznamená že sa nikdy do toho nepustím. Kto vie? Možno niekedy 
v budúcnosti budeš vidie� figurálne fajky aj odo m�a. 
 

 
 
L:    
Tento rok príde do Chicaga aj mladý „Mimmo“ Romeo, ve�ká nádej európskej 
tvorby, ktorý vyrastá pod rukami Teddy-ho Knudsen-a a Kent-a Rasmussen-a. Môže 
si vybera� najlepší briar, ke�že ich rodinná firma Romeo Briar dodáva kvalitný 
materiál mnohým výrobcom. Pred týžd�om mi povedal Paul Becker, výborný 
nemecký pipemaker, ktorého ur�ite poznáš, že berie od neho kvôli vysokej kvalite 
drevo a že sa s ním teraz v Chicagu stretne. Ur�ite sa tam s obomi skontaktuj, Becker 
tvrdí, že kvalita Romeo briar-u ve�mi podporuje farebné povrchové úpravy. Ako je to 
s materiálom, ktorý spracovávaš, nemáš problémy z jeho získavaním? Niektorí 
pipemakeri rozširujú svoju �innos� aj na dodávku briar-u, najnovšie tak urobil  
výborný Michael Parks z Kanady. 



 
J:   
Áno, ve�mi túžim po stretnutí s Mimmom. Jeho briar je výrobcami ve�mi cenený 
a plánujem si od neho pár blokov objedna�. Používam prevažne alžírsky a taliansky 
briar pre moje fajky. Vzh�adom na moje predchádzajúce kontakty som mal š�astie 
zohna� bez problémov kvalitný briar. Viem že  niektorí severo-americkí majstri, ako 
Michael Parks nedávno za�ali predáva� briár. Príležitostne som predával aj ja zo 
svojich zásob. Neplánujem to však robi� �asto. Svoj �as chcem viac venova� výrobe 
fajok. 
 

 
 
L:   
A ako je to s používaním kovových, drevených a kostenných aplikácií pri výrobe 
Tvojich fajok? Michael Parks používa širokú paletu materiálov a prvkov, pri�om ich 
dokáže skombinova� do prekvapujúceho výsledku, �asto kolážového charakteru. Si 
experimentátorom, alebo máš ur�ité hranice, ktoré teraz nechceš prekro�i�? 
 
J:   
Používam rôzne vzácne a exotické drevá. Moje najob�úbenejšie patrí Gabonský eben, 
Boxwood a Bocote. Ve�mi dobre sa s nimi pracuje a nádherne vyzerajú po finalizácii. 
Trochu experimentujem, ale momentálne sa sústredím na zlepšenie zru�nosti v iných 
oblastiach. V priebehu tohto roku pravdepodobne uvidíš viac J. Alan fajok, ktoré 
ukážu niektoré jedine�né kvality a ktoré ich budú líši� od mojich predchádzajúcich 
prác. 
 
L:  
�o sa týka finálnej povrchovej úpravy, používaš Carnauba vosk, alebo nejaké laky? 
Iste poznáš v oleji vysmažené štíhle krásavice od Lee von Erck-a. �o povieš na túto 
finálnu úpravu, neskúšal si to niekedy? Lee bude ur�ite v Chicagu, podiskutuj s ním 
o tejto problematike, ve�mi by ma zaujímalo, �o Ti povie. 
 
 



J:   
Momentálne používam iba Carnauba vosk. Pod�a m�a robí prirodzený, lesklý 
a krásny povrch. Nikdy nechcem používa� lak na fajky. Lee a niektorí �alší majstri 
robia  skuto�ne mimoriadnu prácu s  olejmi. Ich fajky sú vysoko cenené a uznávané 
zberate�mi. Myslím aj na túto techniku, ale momentálne, ke�že som nový v tomto 
remesle sa sústredím na tvorbu pekných fajok s dobrým spracovaním a najlepšími 
faj�iarskymi kvalitami na trhu. 
 

 
 
L:  
Myslím, že sme toho dnes dos� porozprávali. Ale predtým, ako náš rozhovor pre 
našich priate�ov ukon�íme, ešte dve otázky: �o po skon�ení univerzity, pôjdeš naplno 
po dráhe pipemakera, alebo to bude ved�ajšia �innos� popri povolaní, na ktoré sa 
teraz vzdelávaš? A posledná otázka je, �i sa niekedy nechystáš k nám do Európy? 
 
J:   
Strednú školu som dokon�il pred pár rokmi a pomaly kon�ím aj �alšiu. Budem kon�i� 
v máji 2006, potom sa plánujem chví�u naplno venova� výrobe fajok. Avšak mám 
záujem pokra�ova� v �alšom štúdiu ešte nieko�ko rokov. Takže myslím, že možno 
poveda�, že chví�u sa tomu budem venova� naplno a potom znovu iba �iasto�ne. 
Napokon, chcel by som robi� fajky popri akademickej kariére. Ale kto vie? Veci sa 
môžu pohnú� tak dobre, že moja kariéra bude výroba fajok. 
Chcel som strávi� takmer tri mesiace v Európe toto leto. Niektoré veci však nešli ako 
mali, takže v tomto roku mi to nevyjde. Zopár majstrov ma pozývalo k sebe, aby sme 
spolu robili, a rád by som ich neskôr navštívil a nie�o sa od nich nau�il. Asi to bude 
možné v lete 2006. 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
L:   
Tak Ti, Jeff, �akujem  za našich priate�ov z fóra www.dymka.net za nové informácie 
o Tvojej �innosti a plánoch a dovo�, aby som Ti aj v ich mene poprial ve�a úspechov 
a krásnych fajok, ktoré v budúcnosti urobíš. Budeme sa na ne teši�. 
 
Všetko dobré 
�ubo                                                                                                máj 2005 
 
Tento �lánok venujem Forgi-mu a Tutonovi, ktorí mi pomáhali s prekladmi. 



Pár slov po Chicago Pipe Show 2005: 
 
Jeff už je z Chicaga naspä� a ako som predpokladal, absolvoval ve�mi úspešný štart. 
Všetky jeho fajky sa vypredali a japonský tvorca Gotoh, ktorý rád tvorí extrémne 
orientované fajky, si tiež od neho jednu kúpil. �iže �o som hovoril na za�iatku 
o Japoncoch a ich budúcom záujme o jeho prácu, nie je to �aleko od pravdy. �o ma 
ve�mi teší, Jeff išiel za Michaelom Parksom a strávil s ním ve�a hodín. Dnes sú dobrí 
priatelia a ja verím, že to bude ma� vplyv na rast jeho kreatívnosti, ke�že Parks je 
v niektorých shapes jedine�ný a o krok napred pred ostatnými. Ale aj iní svetoví 
pipemakeri venovali Jeff-ovi ve�kú pozornos�, medzi nimi aj Tom Eltang, s ktorým 
Jeff strávil taktiež ve�a �asu. Je to len dôkazom toho, že moje tušenie, �o sa týka 
Jeffa, sa rýchlo nap	�a. 
Môj priate� Michael Parks mi s�úbil, že spolu urobíme reprezenta�né interview pre 
Vás, je to pre m�a tak trochu výzva, lebo Michael  je jedným z najvä�ších 
pipemakerov sú�astnosti, ktorého hviezda stále stúpa nahor. Budem sa snaži� postavi� 
mu ve�a zasvätených otázok na telo, aby Ste sa o �om a jeho tvorbe dozvedeli �o 
najviac a doplním to celé �lánkom o jeho tvorbe, ktorý mám už dávnejšie nachystaný. 
Jediným problémom je mimoriadne ve�ký súbor, ktorý spolu s obrázkami vzniká, 
dúfam, že sa mi to nejak podarí zmenši� na pár MB.  
Dúfam, že Vás ten �lánok poteší. 
 
�ubo 
 
 
 
 
 
  


