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Novinky
z beatlesácké rodinky
Harrison se dostal do oxfordského slovníku
Kytarista Beatles George Harrison je jedním ze 195
lidí, kteří zemřeli v roce 2001,
a kteří byli zařazeni do prestižního Oxfordského životopisného
slovníku. Mezi novými přírůstky
nejvýznamnějších postav současnosti jsou i méně známá,
avšak neméně vlivná jména.
Do slovníku vstoupil mimo jiné
zkušební pilot Concordu Brian Trubshaw, chemik Herchel
Smith, jehož výzkum vedl k antikoncepčním pilulkám, či Rosa
Beddingtonová, která patřila
k průkopnicím genetického výzkumu. Slovník o 60 svazcích byl vydán v září loňského roku a nová jména jsou
přidána k jeho on-line verzi. Slovník tak obsahuje 55.117
životopisů „lidí, kteří byli našimi současníky, a kteří
utvářeli společnost, v níž žijeme,“ řekl editor publikace
Lawrence Goldman.

poznámky v dopise dokládají, že jeho žádost byla zdárně vyřízena. Finančních problémů Lennona záhy zbavily
úspěchy Beatles. Dopis, který
bude vydražen společností se
sídlem v New Yorku, pochází od
soukromého sběratele v Anglii,
jenž jej vyňal z evidence NHS.
Pro srovnání – v roce 2001 byl
dopis plný hněvu, který Lennon
adresoval Paulu McCartneymu
po rozpadu Beatles, vydražen za
88.330 dolarů.
McCartneyho píseň ke stažení na iTunes
Charitativní píseň Paula McCartneyho Whole Life je ke
stažení na iTunes. Nahrál ji s Davem Stewartem a vyjde
jako součást EP ve prospěch iniciativy Nelsona Mandely
46664.
McCartney není odborníkem na struny
Jako skladatel a zpěvák má na svém kontě sice pěknou
řádku nesmrtelných hitů, ale po odborné stránce je Sir
Paul v hudbě podle vlastních
slov naprostý ignorant. Odmítá
se starat o to, jak funguje jeho
nástroj, když hraje, nebo skládá
písničky. Soustředí se prý v prvé
řadě na hudbu a text. Legendární
muzikant a bývalý člen slavných
Beatles byl nedávno v New Yorku
v obchodě s hudebními nástroji,
když se na něj s odborným dotazem obrátil jeden z fanoušků.
„Řekl mi, že hraje na basovou kytaru, a že chtěl vždycky
vědět, jaké struny používám,“ vypráví trochu zahanbeně
62 letý McCartney. „Přísahám, že jsem si nedělal legraci,
když jsem mu odpověděl: ‘Takové dlouhé lesklé.’”

Sir Paul McCartney zuří
Yoko Ono, vdova po Johnu Lennonovi, opět znepříjemňuje život bývalému kolegovi svého zavražděného
manžela. Podle agentury WENN nesouhlasí s tím, aby
Sir Paul zařadil slavnou Yesterday na album svých milostných písní, i když ji složil sám. Yoko se odvolává na
pravidlo, podle kterého musí každé vydání písně Beatles
odsouhlasit všichni žijící bývalí členové skupiny, respektive jejich dědicové. Podobná situace nastala mezi Paulem
a Yoko již před čtyřmi lety. „Paul nemůže uvěřit tomu, že
Yoko je tak zlomyslná. Velmi dobře ví, že na Yesterday
John Lennon nespolupracoval. Přesto trvá na tom, že
tato skladba „brouků“ nesmí být zařazena na Paulovo
album,“ tvrdí Paulův známý a dodává, že kdyby John žil,
jistě by Paulovi nečinil problémy.

McCartney podpořil PETA
Paul McCartney přispěl úvodním slovem do nové knihy
Ingrid Newkirkové, prezidentky organizace PETA. Kniha
pojednává, jak jinak, o boji proti páchání násilí na zvířatech.

Lennonův dopis je na prodej
Až na 25 tisíc dolarů se v aukci může vyšplhat cena
dopisu z roku 1962, který odhaluje ﬁnanční potíže
legendárního člena skupiny Beatles Johna Lennona.
V dopise místní pobočce Národní zdravotnické služby
(NHS) v Liverpoolu žádá zpěvák o znovuzačlenění do
systému bezplatné zdravotní péče, ze kterého byl omylem vyřazen kvůli údajné emigraci. Lennon se ve svém
dopise hájí, že zemi trvale neopustil, pouze strávil jako
hudebník tři měsíce v angažmá v Německu. Rukopisné

Strawberry Fields budou zavřené
Liverpoolský dětský domov, který proslavili Beatles ve
své písni, bude uzavřen. Strawberry Fields je dávno jedním z poutních míst ve městě, odkud se Beatles vydali
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na své tažení za slávou a nesmrtelností. Dětský domov
nyní provozuje Armáda spásy, podle níž už tomuto typu
zařízení odzvonilo. Při výchově opuštěných dětí se dává
přednost adoptivním rodinám a ve Strawberry Fields
už jsou jen tři „nájemníci“. Říká se, že John Lennon
cítil k dětem ve Strawberry Fields jistý vztah, protože
ho opustil otec a vychovávala ho teta. Lennon si tam
v dětství chodil hrát a měl tam kamarády. John také zanechal peníze pro Strawberry Fields ve své závěti a jeho
vdova Yoko Ono darovala domovu v roce 1984 více než

každý. „Byla to jen obyčejná školní kapela – nemyslím, že
by s ní kdokoliv z nás spojoval nějakou velkou budoucnost nebo velký talent,“
řekl Hanton v rozhovoru
pro program The Music Biz
BBC World Service. „Jednou se Eric Grifﬁths a John
Lennon skutečně pokusili
naučit se hrát na kytaru
pořádně. Šli za učitelem
hudby a ten jim dal dvě
lekce – a oni se rozhodli,
že by trvalo věčnost, než
by to zvládli, jak se patří. Pak ale na scénu přišel Lonnie
Donegan a řekl: ‘Jediné, co potřebujete, jsou tři akordy a
něco, v čem se do toho můžete pustit – rytmickou skupinu nebo tak něco’. A tak v mžiku začali všichni zakládat
skifﬂové skupiny. Uvědomili si,“ dodal Hanton, „že člověk
nemusí být bůhvíjak muzikální nebo talentovaný, pokud
je schopen zahrát nějakou melodii.“
Lituju, že jsem si tě vzala
Heather Millsová je ženou Paula McCartneyho teprve
dva roky a už toho lituje! Bývalá modelka prý trpí slavomanem svého manžela. Vadí jí prý zejména to, že po
boku Paula prakticky ztratila soukromí. Neustále musí
čelit nemilosrdnému zájmu tisku. „V předchozím životě
jsem se cítila mnohem šťastněji,“ tvrdí záhadně Heather,
která přesto říká, že Paula neustále miluje.

50 tisíc liber, což ho tehdy zachránilo před uzavřením.
Červená brána Strawberry Fields v Liverpoolu, u níž se
už fotografovaly miliony fanoušků Beatles, byla před několika lety ukradena, ale nakonec se jí podařilo nalézt na
skládce. V roce 2001 zde bylo na počest Johna Lennona
otevřeno dětské hřiště. O dalším osudu této viktoriánské
vily v Liverpoolu zatím nebylo rozhodnuto.

Ringo Starr chce hrát ve ﬁlmu
Ringo Starr, legendární bubeník ze slavné kapely Beatles, usiluje o návrat na stříbrné plátno. Čtyřicet let po
svém ﬁlmovém debutu v Perném dni si aktivně hledá
novou roli a vyzývá šéfy ﬁlmových studií, aby mu poslali vhodné scénáře. Po rozpadu Beatles mu právě ﬁlm
pomohl z umělecké krize, kdy jeho hudba stále více postrádala nápaditost. Ringova alba z osmdesátých let byla
tak neúspěšná, že dokonce ani nenalezla amerického
distributora. A tak se z Ringa stal Hajaja: začal v televizi
dětem číst večerníčky (Thomas the Tank Engine) a hrál
dokonce v televizní adaptaci slavné Alenky v říši divů.
„Ringo právě hledá ten správný projekt. Byl by skvělý
pro jadrnou roli a má cit pro komedii,“ prohlásil o Ringovi
jeden z ﬁlmových bossů.

Filmový festival v Abbey Road
Nahrávací studio EMI na Abbey Road v Londýně bude
ve svých prostorách hostit dvoutýdenní festival. Kromě
ﬁlmů Talentovaný pan Ripley, trilogie Pán prstenů nebo
Gangy New Yorku se bude promítat také Perný den a
Yellow Submarine. Festival proběhne od 19. března do
3. dubna.
Nové turistické středisko na Penny Lane
Fanoušci Beatles a návštěvníci Liverpoolu budou mít
nové kulturní středisko. Na Penny Lane má být nákladem
necelých 3 milionů liber vybudován turistický komplex,
který bude obsahovat také restauraci, bar, obchod s upomínkami a nahrávací studio.

Zemřela autorka hitu „Bésame Mucho“
Ve věku 88 let zemřela 22. ledna mexická hudebnice,
autorka světoznámého hitu
„Bésame Mucho“ Consuelo Velázquez. Podle agentury Reuters zemřela na selhání srdce.
Připomeňme, že tato „beatly“
oblíbená skladba byla vybrána
do série jejich první nahrávací
frekvence ve studiu Abbey
Road, 6. června 1962 po boku
autorských písní Love Me Do,
Ask Me Why a P.S. I Love You.

Lennon málem zanevřel na kytaru
Legendární člen skupiny Beatles John Lennon po pouhých dvou lekcích málem vzdal hru na kytaru. Prozradil
to Colin Hanton, jeden z Lennonových spoluhráčů ze
školní kapely The Quarrymen. Lennon začal chodit na
kytaru, ale vzápětí prý dospěl k názoru, že by mu trvalo
celé věky, než by se naučil hrát pořádně. Názor změnil,
až když si poslechl krále skifﬂu Lonnieho Donegana,
který ho prý přesvědčil, že na tenhle nástroj dokáže hrát
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Podívejte se do McCartneyho bytu
Světově proslulé newyorské muzeum moderního umění
dostavělo nové patro a z jeho oken teď mají návštěvníci
dokonalý výhled na protější Paulův byt v 54. patře. Jeden
z hudebníkových sousedů zuří: „Podle toho, jak divně
spěje svět dopředu, tak si lidé nebudou kupovat lístky na
muzejní exponáty, ale na to, aby viděli, co se děje v jeho
bytě. Nevím, jestli si Paul McCartney už stěžoval, když
zjistil, že bude žít v akváriu. Přijde tak o poslední kousek
soukromí.“ McCartneyho mluvčí tvrdí, že Sir Paul zatím
o ničem neví.

ga Jude Law se 12 miliony liber. Proslulí „Stouni“ neměli
z hlediska výdělků právě nejúspěšnější rok a propadli se
na jedenáctou pozici s deseti miliony liber.
Otevření galerie Void Art
Yoko Ono slavnostně otevře v březnu galerii Void Art
v Londonderry. Při této příležitosti zde bude k vidění také
ukázka z jejího díla.
Zemřel Eric Grifﬁths
Eric Grifﬁths, zakládající člen skupiny Quarrymen, zemřel ve věku 64 let. Společně s Johnem Lennonem a
dalšími spolužáky ze střední školy Quarry Bank založili
v roce 1957 skifﬂovou skupinu, ke které se později přidal
Paul McCartney a George Harrison, a která postupem
času změnila nejen jméno, ale i styl hudby. Eric Grifﬁths
hrál na kytaru i v červenci 1957, kdy se John Lennon
poprvé setkal s Paulem. Od roku 1997 hrál s původními
členy této skupiny na výjimečných akcích. V listopadu
2004 u něj lékaři objevili rakovinu slinivky. Po neúspěšné
léčbě zemřel doma ve skotském Edinburghu v sobotu 29.
ledna.

Ringo chce, aby ho měli v Anglii víc rádi
Někdejší bubeník slavných Beatles Ringo Starr se nešetrně otřel o své britské
spoluobčany. Vyčinil jim
za to, že ho prý nemají
dostatečně rádi, jak si
alespoň žijící legenda
světové muziky myslí.
64letý Ringo nyní většinu svého času tráví
v Los Angeles, protože
tam se mu prý dostává
patřičné úcty a respektu,
které mu v jeho vlasti
chybí. „Los Angeles je
jedno z mých nejoblíbenějších míst. Tam se mé srdce cítí doma. Tamní lidé mě
mají rádi, jako já mám rád je, a oni to vědí. Opravdu mi
dávají najevo svou podporu, Amerika je jako moje město,“ prohlásil Ringo. Na Anglii mu prý vadí jedna zásadní
věc – Angličané ho údajně nemají tak rádi jako Američané. „Prostě to tak cítím, není to něco, co by se opíralo o
realitu, jednoduše jen pocit,“ prohlásil Ringo Starr.

John Lennon v mládí rád kradl
Slavný „brouk“ vášnivě rád nakupoval, ovšem takříkajíc
za pět prstů, čili bez placení. Lennon se rád bavil tímto způsobem, když
byl ještě studentem
umělecké školy, tedy
v 50. letech minulého
století. Byla to prý úplná mánie a Johnova
posedlost se soustředila zejména na jedno
knihkupectví v Liverpoolu. „Byl zvědavý,
co všechno dokáže
bez placení odnést. Byl to chmaták,“ odhalil po letech
Lennonovu temnou stránku jeden z jeho někdejších kamarádů, herec Richard Tate.

Ringo si zahraje ve ﬁlmu
Animovaná postava Ringa Starra se objeví v novém celovečerním ﬁlmu. Tvůrce Spidermana Stan Lee napsal
scénář, jehož děj se točí kolem skupiny nazvané All-Starr
Band. Kreslený Ringo se už objevil ve Žluté ponorce a
v Simpsonových.

Zemřela matka Billyho Prestona
Ve středu 26. ledna zemřela v Los Angeles ve věku 87
let Robbie Lee Williamsová. Svého syna Billyho Prestona
inspirovala ke známé písni You are so beautiful to me.
Vzpomínají na ni její manžel Alexander, dvě dcery, bratr
a samozřejmě i její syn.

Kolik to loni komu sypalo
Sir Elton John si v roce 2004 přišel na 33 milionů liber,
v přepočtu tedy jeho příjmy dosáhly 1,4 miliardy korun.
Rocker Ozzy Osbourne a jeho žena Sharon, kteří obsadili druhou příčku, si při tom dohromady vydělali 20 milionů liber. Třetí příčka patří producentovi Simonu Cowellovi, nekompromisnímu porotci ze soutěže Pop Idol, s 18
miliony liber. Do první desítky nejlépe placených britských umělců v roce 2004 se dostali většinou hudebníci:
Sting se 17 miliony liber zaujal čtvrtou pozici, na pátém a
šestém místě skončili Rod Steward a exbeatle Sir Paul
McCartney se 16 miliony. Herec Anthony Hopkins na
sedmé příčce vydělal 15 milionů liber, zpěvák Phil Collins skončil osmý rovněž s 15 miliony. Herečce Catherine
Zeta – Jonesové zajistily honoráře v hodnotě 14 milionů
liber deváté místo a na desátém skončil její herecký kole-

Hamburk bude mít Beatles Strasse
Stephan Heller z hamburské stanice Radio Oldie 95 bojuje o pojmenování některé ulice v Hamburku po Beatles.
Ti tu začátkem 60. let začínali. Za Beatles Strasse je dokonce vypsána petice.
Love songs nevyjdou
Paul McCartney zrušil svůj projekt na vydání alba s písněmi Beatles o lásce. Důvodem prý je to, že John Lennon a George Harrison by s tímto projektem nesouhlasili.
Deska měla vyjít na sv. Valentýna (14. února).
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Koncert na Rudém náměstí na DVD
Společnost A&E Television Networks oznámila, že chystá
DVD s názvem Paul McCartney in Red Square. Na disku
se mají objevit i záznamy z koncertu v Petrohradě a raritní fotograﬁe ze zákulisí. McCartney vystoupil v Moskvě
24. května 2003. Během návštěvy Ruska se setkal také
s prezidentem Vladimírem Putinem. Termín vydání DVD
byl stanoven na letošní jaro.

Demolice Ringova rodiště
Převážná většina obyvatel žijících v liverpoolské čtvrti
Dingle je proti demolici domu, ve
kterém bydlel Ringo
Starr. Z průzkumu
veřejného
mínění
vyplývá, že celých
72 % obyvatel je
proti demolici stovek viktoriánských
domků. Podle revitalizačního plánu by
měl být zničen Ringův bývalý domov na Madryn Street,
ulice Admiral Grove by měla zůstat stát. Zmizet by mělo
celkem 4000 domů.

All you need is love
Dvojnásobná držitelka ceny Tony Julie Taymorová (Lví
král, Frida, Titus) připravuje muzikál All you need is love,
ve kterém zazní osmnáct písní Beatles. Romantický příběh britského chlapce a americké dívky se má odehrávat
v šedesátých letech. Premiéra se uskuteční příští rok.
Hit Factory končí
Newyorské studio Hit Factory bude po 37 letech zavřeno. Ve studiu nahrávali kromě Johna Lennona také Paul
Simon, David Bowie, Stevie Wonder, Whitney Houston
nebo Madonna. Otevřel ho v roce 1968 producent Jerry
Ragovoy a brzy se stalo jedním z nejvyhledávanějších.

McCartney má na krku novou žalobu
Jeho bývalý publicista Geoff Baker ho obviňuje za to, že
z něj udělal mentálně nestabilního člověka. McCartney
na webových stránkách své druhé ženy Heather napsal,
že Bakera vloni propustil ne proto, že mu to poradila
Millsová, která chtěla, aby si od Bakera držel distanc, ale
kvůli tomu, že se z něj stal extrémně psychicky nestabilní člověk. Baker na Paulova slova reagoval následujícím
prohlášením: „Jestliže jsem nestabilní, tak je to možná
proto, že takového člověka ze mne udělal on.“

McCartney na Super Bowlu
V noci 6. února se rozhodovalo o vítězi Super Bowlu.
Vyvrcholení ligy amerického fotbalu je nejsledovanější
sportovní akcí v USA.
V záři a třaskání ohňostrojů dorazili i bývalí
prezidenti Bill Clinton
a George Bush starší. V hledišti seděly
známé
osobnosti,
třeba herec Michael
Douglas. V půli show
vystoupil v dvanáctiminutovém bloku za 3,4 milionů dolarů zpěvák Paul
McCartney. Neopakoval se skandál z minulého roku,
kdy Ameriku pohoršilo obnažené ňadro zpěvačky Janet Jacksonové. „Nebojte se, já si dám pozor,“ žertoval
McCartney pro list New York Times. Během rozmanité
hudební části diváky kromě klasických songů Beatles
rozehřál dunivý rock, hravá country i drsný rap.

George Harrison bodoval na Grammy
Krátce k udílení cen Grammy: vzpomínkový koncert
k uctění památky George Harrisona s názvem Concert
for George získal ocenění v kategorii Nejlepší dlouhometrážní video.
Indičtí hráči vzpomínali na Harrisona
Ve středu 23. února se v Birminghamu uskutečnil vzpomínkový koncert k výročí 62. narozenin George
Harrisona. Na koncertu
vystoupil indický hráč
na
tabla
Mohinder
Singh s hráčem na sitar
Pandit Shalil Shankarem. Výtěžek koncertu
byl věnován na odstranění následků vlny tsunami.

Yoko v módním časopise
Ve speciální módní příloze časopisu New York se objevila fotograﬁe Yoko Ono. Popis fotograﬁe zní: „Yoko dnes
– překvapivě sexy sedmdesátnice.“ K vidění jsou ještě
další tři celostránkové fotograﬁe jednasedmdesátileté
umělkyně pořízené v apartmá domu Dakota.

Co tomu říká dědeček
Vnučka bývalého bubeníka legendární skupiny Beatles
Ringa Starra si vydělává na živobytí jako erotická tanečnice a vystupuje v nočních
klubech po celé Británii.
Devatenáctiletá Tatia Starkeyová je dcerou Ringova syna
Zaka Starkeyho, který je také
bubeníkem. Tatia se naučila
tančit, aby mohla následovat
39letého otce a 64letého dědečka do světa showbyznysu. Stala se členkou erotické
taneční skupiny Narni Shakers, s níž vystupuje pod

Across the universe na Grammy
Bono, Stevie Wonder a Brian Wilson byli mezi hlavními
hvězdami, které na letošním předávání ceny Grammy
13. února zazpívay skladbu Johna Lennona Across the
universe. Živá nahrávka ze 47. výročního ceremoniálu je
ke stažení na Apple iTunes Music Store za 99 centů. Uživatelé internetu tak mohou přispět na pomoc postiženým
oblastem a obětem ničivého tsunami v jihovýchodní Asii.
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uměleckým jménem Tasher. „Tasher je poutavá. Její pohyby jsou sexy, uhlazené a nepřehlédnutelné,“ líčí Tatiu
webové stránky propagující taneční ansábl. „Je možná
mladá, ale když je na jevišti, nenechte se tím oklamat.
Rozhodně stojí za to, jít se na ni podívat.“

jsou, jak ujišťuje, zhotoveny podle všech jejích krejčovských požadavků. „Pokud bych si chtěla koupit oblečení
jiného návrháře, pak bych nedělala svou práci správně.
Uspokojuji všechny své potřeby pod vlastní visačkou,“
řekla.

Plaketa v Arnold Grove
Fanoušci Beatles chtějí na dům v Arnold Grove, kde vyrůstal George Harrison, umístit pamětní plaketu. Majitelka domu je ale proti jejich přání: „Nechci žádnou plaketu.
Je to můj dům, žádné muzeum.“ Kathleen Hughesové je
66 let a do tohoto domu se nastěhovala před třiačtyřiceti
lety.

Beatallica musela smazat svůj web
Po protestech ﬁrmy Sony/ATV Music Publishing musela
americká skupina Beatallica, parodující písně
Beatles v metalovém
kabátu a lá Metallica,
ukončit provoz svých
internetových stránek.
Beatallica se brání
argumenty, že parodie
nejsou v Americe postaveny mimo zákon a
tudíž se svými písněmi
jako např. A Garage
Dayz Night se proti zákonu neprovinila. Britští fanoušci
už sepsali petici, umístili ji na internet a sehnali už přes
tři tisíce podpisů. Žádají ﬁrmu Sony/ATV, aby své ustanovení stáhla a uznala písně Beatallicy za parodie. Skupině
se dokonce dostalo pozornosti i od Larse Ulricha, člena
Metallicy. Ten se spojil se zpěvákem Jaymzem Lennﬁeldem a vyjádřil mu svou podporu.

McCartney aktivním vegetariánem
Nestačí, že Paul McCartney nejí maso, ale ještě se pustil
do anti-vegetariánského průzkumu. Nadzvedla ho totiž
vědecká studie, podle níž je vegetariánství nezdravé
pro děti. Podle McCartneyho jsou výsledky zmíněné
studie ovlivněny lidmi z masného průmyslu. Americká
studie uvádí, že živiny z masa a mléčných produktů pomáhají dětem tvořit svaly a v prvních letech jejich života
i zvyšují jejich inteligenci. McCartney, který je již 20 let
zapřísáhlým vegetariánem, byl průzkumem tak silně pobouřen, že dokonce neváhal zavolat do programu BBC.
Moderátorovi sdělil: „Podle mne je to blbost. Samotná
medicína, samozřejmě kromě těchto lidí, došla k závěru,
že vegetariánská dieta je člověku prospěšná, pomáhá
v boji s rakovinou tlustého střeva apod. Proto si myslím,
že za touhle studií stojí lidé z masného průmyslu. Podle
mě to bylo a je pro mé děti dobré, rozhodně nejsou nijak
pozadu za ostatními dětmi.“

Píseň Beatles v hitparádách
Poprvé za posledních devět let se v hitparádě Billboard
100 objevila skladba Beatles. Je jí singl Across the universe, který je věnován ve prospěch obětem ničivých vln
tsunami. Píseň zpívají Cilla Black, David Bowie, Rufus
Wainwright a Fiona Apple.

Paul McCartney má dalšího vnuka
Exbeatle Paul McCartney se stal potřetí dědečkem,
když jeho 33letá dcera Stella, známá britská návrhářka,
přivedla 25. února na
svět prvního syna. Porod
v londýnské soukromé
klinice, který přišel o tři
týdny dříve, se ale neobešel bez komplikací.
Museli zasahovat specialisté, protože novorozenec měl potíže s dýcháním. Novopečený otec,
vydavatel Alasdhair Willis, stejně jako děda Paul i celá
rodina McCartneyových jsou „u vytržení, protože je to
první Stellino dítě. Děda i manžel byli v nejtěžších chvílích rodičce nablízku. Nakonec se vše obrátilo k lepšímu
a všichni jsou teď šťastní, protože měli velké obavy,“ tvrdí
zdroj z okolí 62letého McCartneyho.

Heather ve ﬁlmu
Paulova manželka Heather hraje v novém britském
charitativním ﬁlmu. Její role je Dorothy a ﬁlmem je známý
Čaroděj ze země Oz. Snímek byl poprvé odvysílán 11.
března v rámci Red Nose night live 05. Výtěžek byl
věnován ve prospěch afrických zemí.
McCartneyho vnuk má jméno
Stella McCartneyová vybrala společně se svým
manželem Alasdhairem Willisem jméno pro svého
syna. McCartneyho vnuk ponese jméno Miller Alasdhair
James Willis.
Příjmy McCartneyho se loni ztrojnásobily
Pro legendárního „brouka“ Paula McCartneyho byl
loňský rok mimořádně lukrativní. Příjmy jeho společnosti
MPL Communications, která se pyšně označuje za jednu
z největších soukromých ﬁrem v hudební branži, vzrostly
z 13,3 milionů dolarů (asi 300 milionů Kč) v roce 2003
na loňských 39,9 milionů dolarů (zhruba 900 milionů Kč).
McCartney založil společnost MPL Communications po
rozpadu Beatles. Vždy prý těžce nesl, že neměl kontrolu
nad písněmi, které složil, a tak se rozhodl založit hudební
ﬁrmu, které by autoři písní i jejich potomci mohli zcela

Dcera McCartneyho nosí jen to, co sama navrhne
Britská módní návrhářka Stella McCartneyová odmítá
nosit oblečení navržené jinými tvůrci, protože by to prý
poškodilo její vlastní značku.
Třiatřicetiletá dcera slavného „brouka“ se tak obléká jen
do svých modelů náležejících ke skupině Gucci, které
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důvěřovat. MPL si zakládá na tom, že s autorskými
právy zachází citlivě a čestně. Společnost proklamuje,
že vydává „to nejlepší z populární hudby 20. století“,
ale v její produkci lze samozřejmě nalézt stovky písní
samotného McCartneyho.

(Vše, co potřebuješ, je láska) ze slavné písně dvojice
Lennon/McCartney. Není to žádná náhoda, protože
v nedávné internetové anketě byla právě tato slova
označena za nejskvostnější slovní obrat v dějinách. Tato
sentence v anketě kromě jiných předstihla i slavný výrok
amerického bojovníka za lidská práva Martina Luthera
Kinga. Ten v jednom ze svých legendárních projevů
uvedl svou křesťansky zabarvenou vizi soužití bělochů a
černochů větou: „I have a dream“ (Mám sen). Teprve na
třetím místě v pořadí nejskvostnějších výroků lidstva se
umístil údajný biblický citát: „Man does not live by bread
alone“ (Nejen chlebem živ jest člověk).

Dražba memorabilií
Na aukčním serveru eBay proběhla dražba memorabilií
Paula McCartneyho, Ringa Starra a Micka Jaggera.
Výtěžek byl věnován na pomoc oblastem postiženým
tsunami. V nabídce byla například podepsaná kniha
McCartneyho básní Blackbird singing. Aukce skončila
4. března.

Beatles stále ziskoví
Pětadvacet let po svém rozpadu Beatles stále vydělávají.
Společnost Apple Corps, kterou založili, ohlásila zisk za
uplynulý rok ve výši 1,4 milionů liber.

Písně McCartneyho pro reklamu
Bývalý člen skupiny Beatles Paul McCartney změnil
názor na používání svých písní v reklamách. Zatímco
ještě před několika lety zakázal použití skladby
Revolution v reklamní kampani společnosti Nike, protože
prý píseň „dělala lacinou“, nyní povolil používání dvaceti
svých skladeb v reklamách. Jsou mezi nimi tituly Jet,
Live and Let Die a Silly Love Songs.

Ženy exbeatla Johna Lennona nezapomínají
Obě někdejší manželky bývalého člena slavné skupiny
Beatles Johna Lennona, Yoko Ono a Cynthia Lennon,
připravují akce k blížícím se výročím svého muže.
Ono, která byla za Johna provdána v době, kdy byl
v New Yorku zavražděn, připravuje k uvedení muzikál o
Lennonově životě. Jeho premiéra má být v kalifornském
San Francisku letos v dubnu. První hudebníkova žena
Cynthia zase píše knihu vzpomínek na svého manžela,
nazvanou prostě John. Ta má vyjít později k nedožitým
65. narozeninám čelného představitele Beatles. Cynthia
v knize popisuje, jak se s Johnem seznámila na
umělecké škole v Liverpoolu v roce 1958, ještě dávno
před tím, než se skupina proslavila. „Píšu to přímo od
srdce, jak to cítím. Jsem šťastná, že v tom mám podporu
svého a Johnova syna Juliana, který velmi chtěl, abych
to napsala,“ řekla. Svou knihu věnovala Julianovi (41) a
Johnovým sestrám Jacquii a Julii. „Všichni tři se museli
vyrovnat s bolestí Lennonovy legendy, i se světlem, které
z ní vychází,“ zdůraznila.

Hasiči dostali obraz.
Manželé McCartneyovi věnovali newyorským hasičům
malbu ze své soukromé sbírky. Obraz namaloval Ron
Kleinman v roce 1974 a jeho předmětem je hasičský vůz
v ulicích Manhattanu.
Dražba oblečení
Charitativní aukci na pomoc obětem ničivých vln

Překoná 50 Cent rekord Beatles?
Rapper 50 Cent je prvním od doby Beatles, kdo má
v
první
desítce
americké
hitparády Billboard najednou čtyři
hity. Na 1. místě je už pátý týden
Candy shop, 5. místo zabírá
Disco inferno, 6. místo novinka
Hate it or love it, 8. místo How we
do. Pátý singl Just a lil bit je zatím
na 75. místě. Vyrovná rekord
Beatles s pěti hity v Top 10?

tsunami se rozhodli podpořit celebrity jako: Madonna,
George Martin, Cliff Richard, Bryan Adams, Phil Collins
a Goldie Hawn. Aukce oblečení se konala na webové
stránce clothesagency.com od 11. února do 13. března.
Saténové sako Beatles z období Sgt. Peppera, které
vlastnil George Martin, bylo vydraženo za 2.980 dolarů.
Sean napsal scénář
Sean Lennon napsal scénář k ﬁlmu. Za vzor si vzal
japonský román Ryu Murakamiho - Coin locker babies.
Sám by měl ztvárnit roli jednoho z chlapců. Film by se
mohl natáčet letos na podzim.

Mathew Street festival v dalším termínu
Největší liverpoolský hudební festival se bude konat
dvakrát do roka. Letos se poprvé uskuteční Mathew
Street festival také v květnu, přesněji od 26. do 30. května.
Zaměří se především na místní skupiny, ale vystoupí zde
také 120 zpěváků a skupin z dvanácti zemí.

All you need is love.
Turisty, kteří přiletí do anglického Lutonu, budou na stěně
příletové haly napříště vítat slova „All you need is love“

Luboš Červený
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