
STUTTER : BROKEN SNAKES 
 

     Se vzpomínkou na svého tragicky zesnulého přítele Ing. Milana Kidoně (dále MK) bych chtěl připomenout 25. 

výročí založení orlovské gramofonové firmy Check Records a vydání původního LP a CD s americkou alternativní 

kapelou Stutter s názvem Broken Snakes.  

     Pro prapočátky je nutné se vrátit do roku 1978, kdy jsem se s MK seznámil. V tom roce jsem měl zajištěné roční 

předplatné britského hudebního týdeníku Melody Maker. V jediném domácím hudebním časopise Melodie jsem 

našel inzerát, ve kterém chtěl MK koupit různé zahraniční hudební časopisy. Sám jsem do Melodie inzeráty dával 

často, jednak na koupi katalogů gramofonových firem a hlavně jsem hledal kontakty s lidmi, kteří se zajímají o 

diskografie gramofonových firem. Seznámil jsem se tak s množstvím lidí po celé republice, hlavně se sběrateli 

gramofonových desek. Inzerát od MK, který jsem tehdy v Melodii našel, mě proto doslova šokoval. Tak blízko mě 

byl „někdo“ s podobnými zájmy! Okamžitě po přečtení inzerátu jsem šel na adresu uvedenou v inzerátu, kde jsem 

se s MK seznámil.  Na dané adrese jsem našel člověka, s obrovským hudebním rozhledem, člověka, který chápal, 

že rocková hudba se vyvíjí, vždy věděl, kde hudební vývoj je, a také mu byl jasný směr, kterým se rocková hudba 

ubírala. Vlastnil také velice obsáhlý archiv aktuálních magnetofonových nahrávek, hlavně z pořadů polské 

rozhlasové stanice Warszawa 3. Od momentu seznámení jsme se stali na řadu let nerozlučnými kamarády. 

Většinou u piva jsme probírali novinky ze světa hudby a diskutovali o tom, co by se dalo všechno dělat. Postupem 

času se z našich debat vykrystalizovaly dva základní směry. Chtěli jsme mít vlastní gramofonovou firmu a vydávat 

časopis, který by byl určený pro sběratele gramofonových desek. Nad vším se ale vznášely překážky, které formou 

nejrůznějších zákazů, nařízení a všeobjímajícího dohledu, často končícího pronásledováním jednotlivců nebo 

rockových skupin, vedl tehdejší politický systém proti lidem se zájmem o západní kulturu.  

     Když se politické poměry koncem roku 1989 uvolnily, začali jsme spolu s MK pracovat na realizaci našich 

představ. Už někdy od roku 1984 jsme měli kontakt s americkou kapelou Stutter. Byla to pro nás velice vzácný 

kontakt. Před listopadem 1989, když jsem napsal do zahraniční gramofonové firmy, přišla odpověď na jeden dopis 

z deseti, a od Stutter přišly dokonce i vinylové desky. Korespondenci s výbornou znalostí angličtiny vedl MK 

s členem Stutter J. Jobsonem, který byl rovněž recenzentem v časopisech Option a Forced Exposure, které se 

zabývaly nezávislou a alternativní hudbou. J. Jobson nám v roce 1985 nabídl, že v Optionu by mohl zajistit článek 

o českých rockových skupinách. Dlouho jsme se rozhodovali, jak článek napsat, aby nedal příčinu k tvrdé reakci 

tehdejšího režimu. Nakonec jsme článek napsali o rockových skupinách, které oficiálně mohly vydat desky. Když 

nám J. Jobson poslal  Option july-august 1985 s otisknutým celostránkovým článkem, dostali jsme z toho šok a 

nahnalo nám to pořádně strach. Titulek článku totiž J. Jobson samovolně změnil na „The Tanks May Roll, But The 

Bands Still Rock“ (volně: „Tanky to válcují, ale skupiny ještě rockují“). V době, kdy měl komunistický systém 

mnoho práce se zákazy hraní pro desítky skupin, se soudním procesem s „Plastiky“ a pronásledováním vedení 

Jazzové sekce, článek cenzuře asi unikl, ale naše obavy z postihu, vyvolané hlavně tím, že na konci článku byla 

moje adresa, stejně pominuly až s listopadem 1989.   

     Neprodleně po politických změnách jsme v průběhu roku 1990 J. Jobsonovi nabídli, že chceme založit 

gramofonovou firmu a jako první desku vydat jejich nahrávku. Během krátké doby J. Jobson poslal mastertape, 

studiový pásek s nahrávkou, která jako originál ve Spojených státech nevyšla a dostala název „Broken Snakes“. 

Stačilo jen zajet do Loděnic u Prahy, kde jsme v jediné lisovně vinylů u nás vydání nahrávky zajistili. Ještě před 

tím došlo k registraci vlastní gramofonové firmy Check Records. Registraci, jako čerstvý inženýr ekonomie, vzal 

na sebe MK. Během několika dnů jsme jeli do Loděnic pro hotovou zakázku. LP deska dostala katalogové číslo 

CH-LP 3301, pro CD CH-CD 01. Na balení je razítko s datem expedice z Loděnic 3. 4. 1991! Všechno šlo velice 

rychle a bez žádných problémů. Problémy teprve měly nastat. První chyba byla v tom, že náklad byl příliš vysoký. 

Mylně jsme se domnívali, že po létech zákazů bude o americkou hudbu velký zájem. Ukázalo se, že 1500 vinylů a 

1000 CD je na naše poměry náklad neúměrně vysoký. Přesto byla možnost náklad prodat. Stačilo ho dát do 

distribuce Supraphonu, který v té době měl v tehdejším Československu 1300 prodejen nebo nechat rozvézt po 

prodejnách Prior, kde MK dělal nákupčího, ale nakonec, abychom se neztotožňovali s objekty starého systému, 

jsme pro distribuci zvolili právě vzniklou gramofonovou firmu Popron. Jak se později ukázalo, Popron měl 

především zájem prodávat své desky, proto náš náklad zůstal ležet v jejich skladech a trvalo několik let, než jsme 

vše dostali nazpět. Oba jsme měli v deskách, při výrobní ceně 33 Kčs za LP a 66 Kčs za CD, vloženy nemalé 

peníze, které pak chyběly pro realizaci dalších desek. Předběžně jsme domluvili vydání desky s trenčínskou 

kapelou Bez ladu a skladu. V plánu jsme měli záměr dohodnout se s frýdeckou Prouzou nebo jesenickými 

Prischnitz a dalšími kapelami.  K realizaci již nedošlo. 

STUTTER: alternativní rocková skupina z Louisville ve státě Kentucky, USA 
 

Obsazení: JS Adams (samples, tapes, prepared guitar, vocals), Bob Hunter (drums), John Timmons (guitar), David  

                 Birdwhistle (saxophone, synthesizers), Bill Parrish (vocals, drum machine, keyboards), Jeff Jobson  

                 (prepared guitar, tapes, visuals, vocals), Wayne Ingle (bass) 

Styl: alternativní rock s vlivy experimentální hudby, punku, art rocku, industriální hudby. 



Technické údaje: STUTTER : Broken Snakes (Check Records CH-LP 3301/CH-CD 01) 

Skladby: Rough House/ These Are Small Times (Not Good Enough)/ Big   Secret/ Lauren’s Vacation/ Plateau Of 

   Burning Trees/ Treatise/ Broken Snakes/ The Architect And His Medicated Wife/ No News Is No News/ 

   The Editing Pool/ Drowning Man 

Check Records: Ing. Milan Kidoň společně se Zdeňkem Radou  

Náklad: pro LP 1500 ks, pro CD 1000 ks. Barva vinylu černá, 33.3. ot./min., vinyl má žlutý obal s černým   tiskem,             

            CD má obal červený s černým tiskem. Odlišné grafické zpracování obalů pro LP a CD. 

Recenze: Roman Ludva Rock & Pop č.15, 1.8.1991, ohodnocení v Rock & Popu 2.8 s 5 možných, MFTEQ (USA,  

              1991) / Option (USA, 1991) / Forced Exposure (USA, 1991) / Spiral Scratch (Anglie, 1991]. Zmínka v  

              Moravskoslezském večerníku (1991) napsaná Zdeňkem Figurou (ostravský hudební publicista, který  

              zaštiťoval vydání Fonoramy). 

Hodnocení: první původní americká nahrávka vydaná v postkomunistické Východní Evropě. 
 

     Ve stejné době jsme souběžně začali pracovat na časopise pro sběratele desek, který dostal název Fonorama. 

Stejnojmenný časopis vydával v polském Krakově Wojciech Zajac a Piotr Malysz. Během první návštěvy Krakova 

(poslední listopadový den 1991) jsme se s Wojtkem dohodli na budoucí spolupráci a vytvoření české verze 

Fonoramy. Vydání prvního čísla Fonoramy se vzhledem k problémům s realizací Stutter protáhlo, podařilo se ho 

vytisknout až v červnu 1992 s nákladem 5000 kusů. Ještě před tiskem časopisu jsem v Rock & Popu nechali 

otisknout drahý inzerát nabízející prodej LP/CD Stutter a předplatné Fonoramy. Šokem pro nás bylo, že o 

předplatné Fonoramy zažádalo jen 90 zájemců! Bylo to zanedbatelné číslo ukazující na to, že u nás neexistuje 

sběratelské prostředí jako v jiných sběratelských oborech (katalogizace, aukce, klubová činnost) a že za takových 

podmínek nemá smysl ve vydávání Fonoramy pokračovat. Po nezdaru s realizací LP/CD Stutter rovněž chyběly 

peníze na pravidelné vydávání Fonoramy. 
 

Technické údaje: 

Registrace: Ministerstvo kultury ČSR (MIČ 46595) 

Redakce: Ing. Milan Kidoň, Zdeněk Rada, Zdeněk Figura 

Sazba: TH system, a.s. Ostrava/Tisk: OFTIS, soukromá tiskárna. 

Obsah: Rock’n’Roll A-Z, Freddie Mercury, Deep Purple 1, Woodstock, Marillion, Metallica, Sisters Of Mercy,  

           Amall Wonder Records a další 

Náklad: 5000 výtisků 

Datum vydání:  10. 6. 1992 

Hodnocení: doposud jediný pokus o vydávání periodika pro sběratele gramofonových desek u nás. 
 

     Oba vysněné produkty byly zrealizovány, ale v důsledku nastálých potíží hlavně s prodejem  LP a CD, ale i 

časopisu, začalo docházet i k neshodám mezi mnou a MK. Neshodovali jsme se v názorech na řešení situace po 

nezdaru a v dalším postupu. MK jsem zazlíval, že z pozice ekonomického vzdělání měl předpokládat rizika 

spojené s podnikáním v právě se rozvíjejícím kapitalistickém systému hospodářství. Spory se stupňovaly a po 

jedné z hádek jsme se na několik let rozešli. Když jsme se znovu sešli, byl MK spolumajitelem reklamní agentury 

Factory se sídlem v Petřvaldě a o hudbu se již nezajímal. Trvalo řadu let, než jsme začali uvažovat o znovuvydání 

„remastrovaných“ nahrávek Stutter. Do běhu událostí však zasáhla těžká, neléčitelná nemoc MK. Jeho zdravotní 

stav se prudce zhoršoval. V beznadějné situaci spáchal dne11. 1. 2007 sebevraždu. Odešel tak můj vynikající 

kamarád, znalec, nadšenec a propagátor soudobé nezávislé rockové hudby, obětavý organizátor. Tento článek je 

věnovaný jeho památce. 

     Počátkem roku 2012 díky technické podpoře Ing. Jaroslava Mazurka jsme uvedli do internetové podoby stránky 

www.fonorama.cz, které je možné považovat za volné pokračování dvou dávných projektů. Stránky se zabývají 

diskografiemi gramofonových firem se zaměřením na nezávislou rockovou hudbu a nejrůznější okrajové hudební 

žánry. V současné době obsahují v naprosté většině kompletní diskografie 16.000 gram. firem. Je to jedna 

z největších databází na světě.  Je výsledkem celoživotní sběratelské práce. Faktologické základy byly vytvořeny 

v nepřejících politických dobách, za materiálních a fyzických obětí, bez jakékoli finanční pomoci, při neexistenci 

internetu a daleko od zdroje informací. 

     S postupem času se k internetovým stránkám připojil i fanzin Jamsession, který byl vydáván v souvislosti 

s existencí Hudebního klubu v Orlové. I přes rozpad klubu vydávání Jamsession pokračuje, pravděpodobně do 

budoucna jen v internetové formě. 
 

Napsal: Zdeněk Rada 

Dne: 31.3.2016 

Další informace na: www.fonorama.cz (modré odkazy v rubrice „Historie“).  

Přes kontakt na Fonoramě je možné objednat z několika posledních kusů CD Stutter : Broken Snakes. 

http://www.fonorama.cz/
http://www.fonorama.cz/


                                              Obal LP  

                                                  CD  

      Výstřižek z Moravskoslezského večerníku publikovaný   

       v květnu 1991. Vlevo jsou recenze z USA a Anglie.  
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Titulní stránka amerického hudebního časopisu Option  



 

Článek Milana Kidoně a Zdeňka Rady v americkém hudebním časopise Option (july/august 1991, str. 45). 

 

 


