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Novinky                                                                               
        z beatlesácké rodinky                                                                             
Lennonova milenka 
Milostný vztah mezi Almou Coganovou a 
Johnem Lennonem byl po více než čtyřiceti 
letech odtajněn. Sestra Almy Sandra poru-
šila mlčení a její odhalení se stalo světovou 
senzací. Téměř neznámý Beatle a popová 
hvězda se poznali při zkouškách pořadu 
Sunday Night at the Palladium. Okamžitě 
si padli do oka. „John byl Almou doslova 
posedlý,“ řekl jednou George Harrison. „Při-
padala mu nesmírně sexy, a když zemřela, 
byl naprosto zničený.“ Nikdo však netušil, 
že byli opravdovými milenci. Scházeli se 
potají v londýnském hotelu ve West Endu, 
kde se zapisovali jako pán a paní Winstono-
vi. Podle Johnova druhého křestního jména. 
„Viděla jsem, že to mezi nimi jiskří a cítí se 
k sobě silně sexuálně přitahováni,“ přiznala 
exmanželka Cynthia. „Nikdy mě však nena-
padlo, že bych je měla skutečně podezírat.“ 
Alma zemřela v roce 1966 ve věku pouhých 
čtyřiatřiceti let na rakovinu. Ze ztráty Almy 
se Lennon vzpamatoval poměrně brzy. Za 
pouhé dva týdny po jejím skonu se sezná-
mil se skoro stejně starou Yoko Ono.

Ben a Melissa svoji  
14. října 2004 došlo na detroitském kon-
certě mezi diváky k originálnímu zasnou-
bení Bena a Melissy s požehnáním hlavní 
hvězdy večera – Paula McCartneyho (více 
Novinky č. 4/2004). Mladý pár spolu vydržel 
a nezapomenutelný akt zásnub završil           
2. prosince 2006 svatbou.

Abbey road Pub obnoven
Po požáru ze dne 24. října 2006 byl opět 
otevřen Abbey Road & Restaurant ve Vir-
giniii. Jeho rekonstrukce přišla na 300 tisíc 
dolarů. Zachráněné memorabilie jsou tak 
opět k vidění. Část jich visí i na pamětní zdi, 
zřízené u místa, kde loňský požár vypukl.                      Alma Cogan

Starostlivá Stella
Podle posledních informací novopeče-
ná maminka Stella McCartneyová hledá 
novou manželku pro svého otce. Snad aby 
se během bouřlivého rozvodu s Heather 
Millsovou mohl rozptylovat něčím jiným, než 
hudbou a dcerou Beatrice.

    Madryn Street č. 9

Lennon na plátně
Režisér Robert Carlyle připravuje nový film, 
inspirovaný autohavárií Johna Lennona z 
roku 1969. Tehdy se John vyboural a něko-
lik dní strávil v nemocnici Lawson Memori-
al Hospital v Golspie. Snímek s pracovním 
názvem Mhari and the Lennons by měl 
pohlédnout do soukromého života Johna a 
Yoko.

ringův dům do muzea  
Rodný dům Ringa Starra na liverpoolské 
Madryn Street č. 9 bude cihlu po cihle roze-
brán a znovu vybudován v novém městském 
Muzeum of Liverpool, které má být otevřeno 
v roce 2010. Náklady na přenesení domku z 
lícových cihel se odhadují na více než 200 
tisíc liber. 

Lennonův Mercedes na prodej
Vzácný Mercedes 600 Pullman je na prodej. 
Lennonův vůz, vyvedený v barvě slonové 
kosti, je do posledního šroubku zrestauro-
vaný  k mání u společnosti Kienle Automo-
biltechnik. John Lennon svého Pullmana 
později prodal Georgi Harrisonovi. Nyněj-
ší majitel ho zrestauroval přímo v dílnách 
Daimler-Benz ve Stuttgartu. Pro potřeby 
muzikantů byl vybaven extra audiosousta-
vou. Interiér byl vyveden v černém sametu, 
nechyběla lednička  a podle serveru repub-
blica.it je nyní dražší než Rolls-Royce. Jeho 
cena bude oznámena jen vážnému zájem-
ci.   

Now And Then
Paul McCartney chce vzkřísit nedokončený 
duet se svým kolegou Johnem Lennonem. 
O úspěšné finále Now And Then se již před 
třinácti lety pokusili Paul s Ringem a Geor-
gem při práci na Beatles Anthology. Hoši 
však vzniklou nahrávku označili za „ne dost 
dobrou“. McCartney je ale rozhodnut práci 
dotáhnout do zdárného konce, protože je 
přesvědčen, že ta skladba v sobě skrývá 
obrovský potenciál. Teď doufá, že se mu pís-
ničku konečně podaří dodělat a k Johnovu 
hlavnímu vokálu dozpívá harmonické linky. 
Je zcela nesporné, že slyšet tyhle dva zno-
vu spolu by bylo velice dojemné. McCartney 
to sám okomentoval: „Chce to trochu práce, 
ale má to nádherné verše.“                      Ben s Melissou

Nejlepší obal mají Beatles  
V anketě společnosti Brandedmedia o nej-
lepší výtvarné zpracování přebalu gramo-
fonové desky zvítězil  Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band od Beatles nad druhými 
Pink Floyd a jejich Dark Side Of The Moon. 
Pěti nejpovedenějším obalům vévodí LP 
klasiky z šedesátých a sedmdesátých let. 
Třetí skončili Rolling Stones s přebalem 
alba Sticky Fingers a pátý Mike Oldfield s 
bookletem k albu Tubular Bells. Jediným 
zástupcem současné produkce jsou čtvrtí 
Scissor Sisters s bookletem stejnojmenné-
ho alba. Podle magazínu Uncut se odpově-
di respondentů velmi lišily v závislosti na 
tom, jestli šlo o muže nebo ženu. Zatímco 
muži preferovali častěji Rolling Stones, 
ženy dávaly přednost Scissor Sisters. Lidé 
ve věku od 35 do 65 let nejčastěji hlasovali 
pro Beatles. Věkové kategorii 25 – 34 let byli 
zase bližší Pink Floyd.  

       Z přípravy obalu Seržanta Pepře
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Změní Heather víru?
Na dobročinném večírku v Londýně došlo k 
dlouhému rozhovoru mezi katolickým kně-
zem Michaelem Seedem a Heather Millso-
vou. Kněz, který také působí jako poradce 
premiéra Tonyho Blaira v náboženských 
otázkách, vyjádřil přání obrátit Millsovou na 
katolickou víru. Ta byla vychovávána v ang-
likánské víře. Nyní ji údajně zraňuje způsob, 
jakým o ní po loňském rozchodu s McCart-
neym informují britské sdělovací prostřed-
ky. „Je to velmi příjemná mladá žena, ale 
neřeknu vám, o čem jsme hovořili,“ sdělil 
naléhajícím novinářům Seed.

Nejsem čarodějnice  
Yoko Ono vydala nový CD disk pod názvem 
Yes I’m A Witch neboli „Ano jsem čarodějni-
ce“. Toto album obsahuje 17 skladem, které 
prakticky nikdo nezná. Na cédéčku se podí-
lela skupina mladých nezávislých umělců, 
kteří přetvářeli hudební odkaz skladatelky 
podle svých, často dost originálních před-
stav. Sama Yoko je prý nahrávkami okouz-
lena a podle jejího soudu mladí muzikanti 
interpretovali skladby s patřičnou dávkou 
respektu. Autorka se cítí být pyšná na svůj 
vliv na současnou hudbu a na svou roli 
„matky hudební avantgardy“.

                  Paul na Jamajce

Lennon miloval Skotsko
Náklonnost Johna Lennona ke skotské 
vysočině, kde jako dítě trávil prázdniny, chce 
využít agentura podporující místní cestovní 
ruch. Pomocí jeho jména chce nalákat turis-
ty do tohoto kraje. V rámci propagace chce 

Appleové se dohodli  
Značkový spor mezi americkým výrobcem 
počítačů a hudebních přehrávačů Apple 
Inc. a firmy Apple Corps. britské skupiny 
Beatles byl ukončen. Po pětadvaceti letech 
našly obě strany společnou řeč. „Miluje-
me Beatles. Bylo pro nás bolestné vést s 
nimi spor ohledně těchto značek,“ prohlá-
sil generální ředitel Apple Inc. Steve Jobs. 
„Přejeme firmě Apple veškerý úspěch a 
těšíme se na mnoho let mírové spolupráce,“ 
uvedl na oplátku manažer beatlesovské fir-
my Neil Aspinall. Spor se týkal dohody o 
používání ochranné známky z roku 1991, 
kterou americká firma podle Apple Corps. 
porušila tím, že prodejem písní na internetu 
začala podnikat v hudebním průmyslu.

Že by žaloba na Heather?  
Heather Millsová by mohla být stíhána za 
údajné nakopnutí fotografa. Incident se stal 
před bytem její sestry. Když Millsová zjistila, 
že je cílem fotografa, začala na něj křičet, 
že je „lůza“, shodila mu čepici a kopla do 
ní. „Jednala jako malé děcko, mající výbuch 
hněvu,“ popisoval situaci kolega fotografa, 
který byl svědkem této potyčky v Hove, 
Východním Sussexu. „Nikdy před tím jsem 
ji neviděl takhle vybuchnout“. Sussexská 
policie se bude incidentem zabývat jen v 
případě, že fotograf uplatní stížnost na cho-
vání Millsové.

Georgeův text vydražen  
V americkém Scottsdale v Arizoně byl 
vydražen ručně psaný text George Harri-
sona ke skladbě While My Guitar Gently 
Weeps. Jeden ze zájemců za něj nabídl 300 
tisíc dolarů. Vydražený text obsahuje Har-
risonovy opravy, přepisy některých slov a 
věty, které se do finální verze skladby nako-
nec nedostaly. Druhá strana papíru obsaho-
vala text ke skladbě Hey Jude, psaný rukou 
cestovního manažera Mala Evanse. Mezi 
dalšími předměty, které se vydražily, byl 
například obraz ptáka, namalovaný jede-
náctiletým Johnem Lennonem. Tento obraz 
byl prodán za 30 tisíc dolarů.              Steve Jobs z Apple Inc.

                  Tumáš ty šmejde

Vítězná Imagine
V hlasování magazínu PR Inside o nejlepší 
skladby a jejich autory vyhrála Lennonova 
Imagine před evergreenem Hoagyho Car-
michaela Stardust. Na čtvrtém místě se 
umístila McCartneyho Yesterday.

Paul nevěří ženám  
„Jedinou ženou v mém životě bude moje 
dcera Beatrice,“ prozradil Paul McCartney 
během dovolené na Jamajce. „Je to nejdů-
ležitější člověk v mém životě. Ona je všech-
no, co mám,“ dodal. Na dovolené si Paul 
pronajal vilu v lokalitě, ve které svého času 
často trávil společné chvíle s první ženou 
Lindou. „Je  pěkné se sem vrátit,“ prozradil 
přátelům a dodal: „Je to téměř, jako bych se 
vracel domů. Připomíná mi to, jak jsme byli 
šťastní.“

            George se svými kytarami

George v Americe
Fanouškům Beatles bylo nabídnuto nové 
DVD s názvem George Harrison: A Beatle 
in Benton, Illinois. Obsahuje rozhovory s 
obyvateli Bentonu, ve kterém v roce 1963 
pobýval George u své starší sestry Louisy. 
Ta se ve filmu také objeví.

Paul s Heather bez soudu?
Paul McCartney po více než půlroční právní 
bitvě údajně souhlasil s rozvodovým vyrov-
náním ve výši 32 miliónů liber pro svou 
manželku Heather Millsovou. Toto mimo-
soudní vyrovnání zabrání některým nechut-
ným tahanicím odcizených manželů před 
veřejností. Podle britského listu News Of 
The World se Paul  v rámci vyrovnání roz-
hodl ponechat bývalé modelce londýnský 
dům v St. John’s Wood v hodnotě 4 miliónů 
liber a sídlo v kalifornském Beverly Hills v 
ceně 6 miliónů liber. Otázkou jen zůstává, 
jak to dopadne s jejich tříletou dcerou Bea-
trice. McCartney se původně s manželkou 
dohodl, že budou o dceru pečovat společně. 
Poté ovšem přišly zprávy o tom, že ji chce 
do vlastní péče. Paul prý koncem loňského 
roku Heather řekl: „Já budu pečovat o naše 
dítě a ty si vezmi peníze.“

na své internetové stránky umístit fotografie 
mladého Lennona užívajícího si prázdnin 
ve zvlněné skotské krajině. Za dobrý nápad 
to považuje i Johnův bratranec Stanley Par-
kes. „John miloval procházky po zdejších 
kopcích, lovení a rybaření.“
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Heather vede
První soudní bitvu vyhrála Heather Millsová. 
Paul McCartney jí bude muset dle rozhod-
nutí soudu platit dva tisíce liber týdně na její 
nový londýnský byt poblíž Regent’s Parku, 
kde bude bydlet s dcerou Beatrice. Heather 
se pak v novinách nechala slyšet, že Paula 
nechce nikdy vidět, ani s ním promluvit.

Animovaná Paulova rodina 
Ve stylu Simpsonových hodlá Heather 
Millsová natočit animovaný televizní seri-
ál The McFartneys, pojednávající o rodině 
Paula McCartneyho. Tomu v něm přisou-
dila roli zloducha, který neustále brblá a 
kouří jednoho jointa za druhým. Nit suchá 
nezůstane ani na zbytku rodiny. Dcera 
Stella bude prezentovaná jako rozmazlená 
a závistivá mrcha. Její sestra Mary zase 
jako naprostá bázlivka. Bratr James by měl 
chorobně nenávidět svého otce. Na obra-
zovce se má objevit jako intrikánský duch 
i Paulova první životní partnerka Linda. Pro 
sebe si pomstychtivá Heather rezervovala 
roli starostlivé matky, jež do roztrhání těla 
pečuje o dcerku Beatrice a marně se snaží 
vyvdanou rodinu zušlechťovat. Máme se 
tedy na co těšit.

ringova změna
Ringo Starr se rozhodl opustit svoji posled-
ní skupinu The Roundheads, kterou založil 
v roce 1998 společně s kytaristou Markem 
Hudsonem. Jako důvod uvedl názorové 
neshody o jejím hudebním směrování. 
„Naše cesty s Roundheads se rozešly. Je to 
všechno za námi. Změna je to trochu divná, 
ale je to pro mne úžasné období,“ prohlásil 
Ringo.

                Helpovské dovádění

Nedohrané představení 
Poprvé od loňské červnové premiéry muzi-
kálu LOVE v las vegasském hotelu Mirage 
bylo představení přerušeno. Stalo se tak po 
25 minutách při jedné únorové repríze. A to 
hned v úvodu skladby Help, kdy na jevišti 
na vysoké „U“ rampě začali řádit čtyři „brus-
laři“ tak vehementně, že při jejich vysokých 
skocích spustil požární hlásič. Místo lahod-
né muziky se sálem linul ostrý zvuk požární 
sirény. Obecenstvo sedělo jako omráčené, 
ale přesto doufalo, že představení bude 
pokračovat. Nakonec po více než deseti 
minutách oznámil klaun ze scény cirkusu 
Mr. Kiteho, že show bude pokračovat, jen co 
se falešný požární poplach vypne. Bohužel 
o pár minut později se začal na přední řady 
obecenstva snášet jemný vodní poprašek 
ze stropního požárního alarmu. Pořadatelé 
představení zrušili a divákům bylo vráceno 
vstupné.

ringo chystá desku
8. května se na pultech obchodů objeví 
nové živé album Ringa Starra s názvem 
Liverpool 8. Ringa na ní doprovází studiová 
skupina Roundheads a záznam byl pořízen 
při vystoupení v americkém Waukeganu  
24. června 2005. 

         Ringo, Barbara, Beatrice a Paul

Tři dny v životě
Na soukromé Berwickově škole ve státě 
Maine měl mít 6. března premiéru nový film 
o Johnu Lennonovi s názvem Three days in 
the life. Natáčel ho první manžel Yoko Ono 
Tonym Cox v roce 1970, těsně před rozpa-
dem Beatles. Cox prodal materiál v roce 
2000 firmě World Wide Video LLC. Ta deset 
hodin černobílého materiálu sestříhala na 
dvě hodiny. Yoko Ono si však činí nárok na 
autorská práva na záběry a pokud nedá 
souhlas, nebo dokud vše nevyřeší soud 
jinak, nemohou být zveřejněny.

Další kniha o Lennonovi  
Julia Baird podepisovala 25. února v liver-
poolském Beatles Story svoji další knihu 
o nevlastním bratrovi Johnu Lennonovi s 
názvem Imagine This.

Blackpool versus Liverpool   
Prohlášení, že na podzim otevíraný liver-
poolský A Hardy Days Night Hotel bude prv-
ní svého druhu rozčílilo majitele Strawberry 
Fields Hotel v Blackpoolu. Pete Langstone 
totiž svůj na „Brouky“ zaměřený hotel na 
Palatine Road provozuje již od roku 2004. V 
jeho prostorách je více než 160 beatlesác-
kých fotografii, tématicky zařízené pokoje a 
v suterénu je dokonce stylový Cavern bar. 
„Jsem roztrpčený, že A Hard Days Night tvr-
dí, že bude prvním Beatles hotelem, když 
my fungujeme již několik let,“ zalamentoval 
si Langstone.

                 Obal knihy o Johnovi

               Blackpoolský interiér

Tančící Heather
Rozhodnutí Heather Millsové zúčastnit se 
americké televizní show Dancing With the 
Stars pobouřilo organizaci invalidů ve Velké 
Británii. Když potvrdila svou účast v taneční 
soutěži, britská Federace invalidů se dala 
slyšet, že Heather nemá právo používat na 
svém mercedesu speciální invalidní znak, 
opravňující ji užívat prioritní parkování na 
veřejných místech a parkovištích. Když prý 
může tančit, znamená to, že není invalidní. 
„Millsová je zcela zjevně pohybově zdatná, 
takže by měla přestat tento znak užívat,“ 
prohlásila mluvčí federace Kathy Gordon. 
„Není to fér vůči ostatním invalidním lidem.“

Dobré ráno před soudem
Prvního března proběhlo u londýnského 
nejvyššího soudu předrozvodové stání 
Paula McCartneyho a jeho ženy Heather. 
McCartney popřál hloučku čekajících zvě-
davců „Dobré ráno“ a zmizel v soudním sále. 
Bývalá modelka Millsová s sebou přivlekla 
kufr plný dokumentů, které jí mají pomoci 
při rozvodovém procesu. Podle informa-
cí britského tisku chce čtyřiašedesátiletý 
exbeatle navrhnout své manželce finanční 
vyrovnání ve výši 25 miliónů liber a zabrá-
nit tak rozvodové válce s praním špinavého 
prádla na veřejnosti.  

Nečekané setkání
Když druhý den po rozvodovém stání 
odjížděl Paul McCartney s dcerou Beat-
rice ze  setkání s dcerami Mary a Stellou, 
potkal se nečekaně s Ringem Starrem a 
jeho manželkou Barbarou. McCartney spě-
chal, a tak staří kamarádi neměli ani čas si 
popovídat. Ringo byl jeden z prvních, kdo 
od začátku podporoval Paula v jeho kauze 
s Heather.

Kamery v Abbey road
Nejslavnější nahrávací studio světa nabízí 
fanouškům účastnit se nahrávání v jeho 
prostorách. Televizní stanice Sundance 
Channel chystá na letošní červen nový 
reality seriál Live from Abbey Road, ve kte-
rém budou kamery sledovat muzikanty při 
studiové práci. Ze známých osobností už 
smlouvu podepsali například Paul Simon 
nebo David Gilmour. Tvůrci seriálu doufají, 
že duch místa ve spojení s jeho současnou 
atmosférou odliší jejich novinku od ostat-
ních show.
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Manželky v Paříži
Barbara Bachová, manželka Ringa Starra, 
a Olivia Harrisonová, vdova po Georgeovi, 
navštívily módní přehlídku Stelly McCart-
neyové v Calais de Chailot v Paříži. Paul 
McCartney se jí nemohl zúčastnit, protože 
měl v té době soudní rozvodové klání.

                     Barbara s Olivií

Mccartney zlomil kytaru
Baskytara, kterou kdysi hodil Paul McCart-
ney do publika během jednoho britského 
koncertu Beatles, se objevila v umělec-
ké škole v Černé Hoře. Paul odhodil svůj 
nástroj, baskytaru značky Hofner Violin, 
mezi diváky poté, co se mu zlomil krk. Jak 
pro černohorský deník Vesti uvedl kamera-
man Milan Dobrilovič, nástroj dostal od své-
ho bratrance, který tehdy kytaru na koncer-
tě chytil. Dobrilovič věnoval nástroj hudební 
škole v přímořském městečku Herceg Novi. 
Kytary, na které hrávali John Lennon a Paul 
McCartney, se na aukcích prodávají v prů-
měru za 750 tisíc dolarů.

ringo na DVD
Nové animované DVD s názvem Ringo by 
mělo vyjít ještě letos. Půjde o skutečný Star-
rův příběh, ovšem v poněkud jiném pojetí. 
Svou postavičku si Ringo sám namluví. 

Paul si věří  
Sir Paul McCartney si je údajně absolutně 
jistý svým vítězstvím a nepochybuje o tom, 
že z trpkého rozvodového řízení se svou 
druhou manželkou Heather Millsovou vyjde 
se vztyčenou hlavou. Proč? Protože Hea-
ther je hrozná lhářka. Paulovi právníci si dali 
záležet a vypracovali tzv. dokument „Pravd a 
lží“. Ten údajně způsobil u právníků Millsové  
takový rozruch, že své klientce doporučili, 
aby radši souhlasila s dohodou. Proto asi 
Paul odcházel z prvního neveřejného stá-
ní u Nejvyššího soudu se vztyčenými prsty 
pravé ruky ve znamení vítězství. 

            Paul a Heather před soudem

               Heather s tanečníkem

kou, říká: „Jsem moc ráda, že mě vzali a 
doufám, že moje noha zůstane po celou 
dobu na svém místě. Je velice nepravdě-
podobné, že by mi ulétla. Na druhou stranu 
by to mohla být docela legrace. Budu na ní 
mít pásek, což normálně nenosím. Nechci 
přivodit ani Jonathanovi ani nikomu z publi-
ka srdeční záchvat.“ Kdo rád sází, může si 
na protézu Millsové vsadit na internetovém 
sázkovém  serveru www.bodog.com. Uvolní 
se, či neuvolní?

Prodala dceru
Dlouhá rozvodová bitva McCartneyových  
snad skončila. Heather se totiž vzdala opa-
trovnických práv na jejich dceru Beatrice za 
odstupné 58 miliónů dolarů. Navíc dostane 
jeden dům. „Jsem hrozně rád, že mám tu 
hnusnou tahanici za sebou a snad už nikdy 
neuvidím její obličej,“ svěřil se Paul svým 
přátelům. Heather, kterou už teď nenávidí 
celá Británie, čelí další kritice. „Konečně 
dala najevo, oč jí od začátku šlo. Ne o dcer-
ku, ale o peníze!“ uvedla rozhořčeně spo-
lečná přítelkyně rozvádějících se manželů.

              Asi poslední společné foto

Dobrá zpráva pro Beatles
Zpěvák Michael Jackson je prý nucen pro-
dat část ze svých autorských práv na sklad-
by skupiny Beatles, aby tak předešel úplné-
mu bankrotu. Nahrávací společnost Sony je 
připravena převzít minimálně polovinu těch-
to práv jako náhradu za finanční pomoc, 
kterou Jacksonovi před časem poskytla. 
„Sir Paul bude nadšený. No pro Michaela 
to bude zničující. Bojoval zuby nehty, aby 
našel nějaký způsob, jak se z finanční krize 
dostat. Ale nic nenašel,“ řekl blízký zpěvá-
kův zdroj pro Dailymail. Sám Jackson tuto 
zprávu popírá.

Nové album Mccartneyho?
Paul McCartney plánuje shrnout poslední 
roky svého života v písních na novém albu. 
Jeho přátelé tvrdí, že neustále skládá nové 
a nové písničky. 

Sázka na nohu  
Heather Millsová pevně doufá, že ji během 
soutěže Dancing With the Stars neopustí 
její protéza. Heather věří, že svým tancem 
dokáže, že i lidé bez končetiny mohou zvlád-
nout waltz a tango na profesionální úrovni. 
Jejím tanečním partnerem je Jonathan 
Roberts. Millsová, která o nohu přišla v roce 
1993 následkem srážky s policejní motor-

Beatles on-line
Britský server Wippit počátkem března 
oznámil, že bude první prodávat písničky 
Beatles on-line. Společnost EMI ale pro-
hlásila, že zpráva je nepravdivá a požádala 
o její stažení. Wippit to nekomentoval, ale 
jeho původní webová zpráva už na interne-
tu není.

Lennon charitativně
Součástí projektu Amnesty International, v 
rámci charitativní pomoci občanskou válkou 
zmítanému sudánskému Dárfúru, bude i 
vydání alba s názvem Instant Karma: The 
Campaign To Save Darfur. Několik písní z 
katalogu Johna Lennona se pro tuto dob-
ročinnou akci rozhodla uvolnit i Yoko Ono, 
a to i  bez nároku na autorská práva. Ze 
známých interpretů se nehrávání účastní: 
R.E.M, Christina Aguilera nebo Green Day. 
Album vyjde v červnu, ale v předstihu již 
vyšel singl s Johnovou písní #9 Dream v 
podání R.E.M.

Řidič Yoko opouští USA  
Soudní kausa mezi Yoko Ono a jejím býva-
lým osobním řidičem Koralem Karsanem 
byla uzavřena. Turecký řidič, obviněný vdo-
vou po Johnu Lennonovi z pokusu o vydí-
rání, musí dle rozhodnutí federálního imig-
račního soudu opustit Spojené státy do 13. 
dubna. Karsan nebude deportován, což mu 
ulehčuje případný návrat do USA.

                        Koral Karsan

Kavárenský Mccartney
Paul McCartney se jako první umělec upsal 
hudební značce Hear Music, která patří pod 
řetězec kaváren Starbucks. Těch je ve světě 
13 tisíc, včetně „hybridních“ kaváren, kde si 
zákazníci mohou koupit muziku a vypálit si 
ji na CD. McCartneyho nová deska by měla 
vyjít v červnu.
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Video za půl libry
Server Wippit nabízí ke stažení raritní video-
záznamy a rozhovory z rané éry Beatles. 
Jde například o šoty beatlemánie z roku 
1964,  video ze svatby Paula McCartneyho 
nebo postelová mírová poselství  Johna 
Lennona a Yoko Ono. Záznamy pocházejí 
z archivů ITN, Pathé a Reuters. Cena za 
stažení jednoho záznamu činí 49 pencí (asi 
20 korun) nebo 4,99 libry (asi 206 korun) za 
balíček. Nahrávky jsou ve formátu Windows 
Media Video.

Nová Yoko?
V průběhu rozvodového řízení mezi 
manžely McCartneyovými si Heather Millso-
vá znepřátelila fanoušky Beatles natolik, že 
je v jejich očích považována za novou Yoko. 
„Heather možná není tak špatná jako Yoko. 
Ona nerozbila Brouky,“ řekl  slavný mediální 
expert Michael Levine. „Ale hluboce ranila 
nejvíce milovaného Beatla, a to je téměř tak 
zlé.“

Paul u Eltona  
Březnové narozeninové párty Eltona Joh-
na (60) se zúčastnil také Paul McCartney 
s dcerou Stellou. Na večírek pojatý v extra-
vagantním stylu dorazil oslavenec jako 
vojenský účastník prvomájové přehlídky na 
Rudém náměstí, jeho partner David Furnish 
přišel v US námořní kapitánské slavnostní 
uniformě. Dlouhý armádní svrchník zvolila 
i jinak lehce oděná Stella. Decentní Paul 
McCartney byl ve fraku s bílým motýlkem.

Beatles opět na scéně  
Jak by asi vypadaly desky Brouků, kdy-
by společně hráli ještě pár let, se pokusila 
předvést newyorská skupina The Fab Foux, 
která odehrála koncert,  sestavený z písní 
Lennona, McCartneyho, Harrisona a Star-
ra ze začátku sedmdesátých let. Všechny 
písně byly podané v jemnějším duchu, než 
původní surovější verze sólových nahrávek 
jednotlivých Beatlů. Od Lennona zazněly 
například Jealous Guy, Instant Karma, Gim-
me Some Truth a nebo Mother. Od McCart-
neyho zase Maybe I’m Amazed, Another 
Day, či Every Night. Harrison byl zastoupen 
All Thing Must Pass a What Is Life. Aby byl 
setlist kompletní, od Ringa Starra zazněl 
jeho hit Don’t Come Easy. Některé tyto pís-
ně zkoušeli Beatles ještě před svým rozpa-
dem.

Foxtrot zvládla  
Dancing With the Stars na ABC 19. března 
odstartovala. Velká divácká sledovanost se 
očekává hlavně díky účasti handicapované 
Heather Millsové. Ta, ke zklamání jistě mno-
ha diváků, zvládla úvodní foxtrot poměrně 
slušně. Porota ji hodnotila příznivě a výsled-
kem bylo osmnáct bodů z třiceti možných. 
„Máte větší odvahu než Rambo,“ řekl porot-
ce Bruno Tonioni, který pouze  zkritizoval 
práci horní části jejího těla, nikoli nohou. 
„Doufám, že budu inspirovat jiné postižené,“ 
odpověděla Millsová. „Mezi diváky je určitě 
holčička, kterou postihlo něco podobného, 
a řekne si, když může ona, dokážu to i já,“ 
dodala.

Zrušte ji!
Fanoušci Sira Paula McCartneyho zahájili 
kampaň, jejímž cílem má být bojkot rea-
lity show Dancing With the Stars. Trnem v 
oku jim není nikdo jiný než tančící Heather 
Millsová. Příznivci McCartneyho vyzívají 
televizní diváky, aby se k pořadu s Millsovou 
otočili zády, uvádí agentura WENN. „Nejlep-
ší věcí, kterou by fanoušci mohli udělat, je 
nedívat se vůbec na tuhle show . . . Špatná 
sledovanost je nejlepší odvetou,“ píše se 
na jedné z fanouškovských internetových 
stránek. Na jiných jsou diváci nabádáni k 
hlasování pro ostatní tanečníky, jenom ne 
pro Heather. Zatím marná snaha – Heather 
po mambě postoupila dál.

                        Ve víru tance                   Paul se Stellou na partyLuboš Červený

Před osmatřiceti lety byl Paul jako čerstvý ženáč určitě šťastnější než dnes.
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