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Vlastně jsem chtěl napsat, že ani nevím, proč se hodnocení desek body od 1-10 říká
hvězdičkování, ale pak jsem si vzpomněl, že to vím. V dávné, pradávné Melodii (to byl skoro
jediný totalitní slušný časopis o hudbě) se takto hodnotily jednotlivé písničky. Zpočátku to byla
opravdu tabulka s hvězdičkami, později s puntíky, ale protože to bylo jedno z mála tehdejších
hodnocení, a protože bylo v textu doprovázeno někdy velmi jadrnými komentáři tehdejších
kritiků a publicistů, termín „hvězdičkování“ se stal termínem obecným. Dneska už se jednotlivé
písně v té záplavě hodnotí jen zřídka, hodnotí se rovnou celá CD. Papírový Folk a Country
(dnes už jen Folk) má svoje Desky na burze a dnes už jen jako rozcestník fungující iFOLK
(tehdy ještě InternetFolk) toužil kolem roku 2002 mít cosi podobného. Tehdejší šéfredaktor
Pavel Rada souhlasil a Honza Hučín si chtěl vyzkoušet, zda to umí naprogramovat. A uměl, jak
se ukázalo, hvězdičkování fungovalo a funguje i po skončení aktivní publikace iFOLKu .
Hvězdičkování si pak pod svá křídla vzal dříve „konkurenční“ FOLKtime, zpočátku trochu s
nedůvěrou, až doteď jste jej sledovali v grafické podobě iFOLKu, ale i šéfredaktory FOLKtimu
hvězdičkování o své životaschopnosti přesvědčilo (m. j. i návštěvností), a tak se s ním ode
dneška budete setkávat v novém kabátku a s novými funkcemi.
Samozřejmě, technická stránka věci by nebyla živá, nebýt přispěvatelů, hvězdičkovatelů. Hned
od počátku bylo hvězdičkování multiredakční, protože ne všichni redaktoři iFOLKu se chtěli /
mohli zúčastnit stabilně a pravidelně. A tak hvězdičkovali a hvězdičkují i redaktoři FOLKtimu a i
úplní externisté. Pro úplný seznam hvězdičkujících si klikněte na jednotlivé roky a jména, to je
lepší, než kdybych riskoval, že na někoho zapomenu.
Za zdánlivým jednoduchým udělením bodů se ale skrývá dost práce – shromáždit příslušná CD,
vymyslet způsob kolování po hodnotitelích (koluje se i poštou!), popohánět je, aby poslouchali a
posílali dál (a naposlouchané obodovali dřív, než to zapomenou), sledovat, zda v bodování není
nepořádek, zdvojená CD a zda je vše zapsáno jak má. Za tohle patří a bude patřit i nadále dík
zejména Džexně. Pokud jste zvědaví, kolik hvězdiček bychom vašemu albu dali, napište
Džexně a domluvte se s ní, jak jí vaše CD předáte. A nebojte se, jsme v zásadě hodní.
A na další úkoly nesmím zapomenout: taky čas od času hvězdičkování propagovat. A jednou za
rok říct Honzovi Hučínovi, aby vytvořil další rok. K jeho cti budiž řečeno, že nic moc dalšího se
mu říkat nemuselo, protože jeho systém fungoval (a ještě funguje) bez poruch. Za to mu patří
taky velký dík.
Doufám, že podobně bez poruch bude fungovat i nový, vylepšený systém hvězdičkování,
vytvořený šéfredaktorem FOLKtimu Houbákem, který přináší řadu nových funkcí a propojení s
bohatým archivem FOLKtimu, jehož je odteď organickou součástí (P. Radovi také dík, že svolil
k převodu pod křídla FT). Z jednoho místa se tak dostanete např. na seznam skladeb,
uvidíte obal CD, vydavatele, pokud vyšla na FT recenze, bude odkaz i na ní a spoustu
dalších zmlsaností, které vám snad přijdou vhod a usnadní zjišťování informací o daném
CD.
Nakonec – je tam k tomu i nápověda s vysvětlivkami. A to hlavní
zůstává – hvězdičky – body a stručný úderný komentář pro vaši první rychlou orientaci, s čím se
zabývat a co nechat na později z té záplavy desek, co se na nás valí. Dlužno poznamenat, že
na rozdíl od Desek na Burze v FC (pardon, v F), kam desky posílají vydavatelství, se do
hvězdičkování FT dostane vše, co kdo kde najde, donese, koupí, či je posláno – v
hvězdičkování FT je tedy zhruba dvojnásobek CD než na Burze a obvykle neutečou ani tituly,
které se do souboje bojí jít – a obvykle vědí proč.
Nu, a samozřejmě patří dík všem těm kolegům a kolegyním, kteří se těmi CD prokousávali,
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prokousávají a budou prokousávat – někdy to je radost, někdy spíš ne, slušně řečeno. Jejich
jména si opět najděte kliknutím na jednotlivé ročníky. Vzhůru do hvězdičkování, které najdete
na nové adrese www.folktime.cz/desky , či kliknutím na odkaz na hlavní straně.

Budeme rádi, když nám do diskuze napíšete své dojmy z nového hvězdičkování.
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