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Novinky
z beatlesácké rodinky
FBI zveřejní poslední část Lennonova spisu.

McCartney prodává kytaru.

Americký soudce Robert Takasugi 28. září 2004 rozhodl,
že FBI musí zveřejnit posledních deset stránek spisu o Johnu Lennonovi.
Od roku 1997 vlastní 248 stran spisu
univerzitní profesor Jonathan Wiener.
Tento historik napsal podle první části
spisu knihu Come together: John Lennon in his time (1984) a v roce 1997
po získání další části knihu Gimme
some truth: The John Lennon FBI
ﬁnes.

Paul McCartney prodal podepsanou repliku kytary
Epiphone Texan s výrobním číslem 001, na které složil
píseň Yesterday. Výtěžek z aukce, která proběhla loni
15. října, byl věnován na konto charitativní organizace
Adopt-A-Mineﬁeld. Druhá kytara s číslem 002 byla vydražena během slavnostního galavečera v hotelu Century
City Plaza.

Yoko slavila Johnovy narozeniny výstavou.
K nedožitým 64. narozeninám Johna Lennona otevřela
Yoko Ono výstavu jeho kreseb. Výstava nesla název
When I’m sixty four a k vidění byla na Wooster Street
102 v newyorském Soho.

A day in his life.
V sobotu 9. října uvedlo divadlo Keswick ve Philadelphii
premiéru hry A day in his life. Hlavní roli Johna Lennona
ztělesnil známý herec Tim Piper. Ten ztvárnil Johna již
ve ﬁlmu The Linda McCartney story (nedávno odvysílán
v naší televizi).

Joe Cocker s dalšími coververzemi.
Joe Cocker už natočil několik verzí písní Beatles. Nyní
přichází s novým albem Heroes and friends, na kterém je
Lennonova skladba Jealous guy a McCartneyho Maybe
I’m amazed.

Odcizená memorabilia.
Policie našla v úterý 5. října zavazadlo obsahující memorabilia Beatles, které chtěla sestra George Harrisona darovat knihovně prezidenta Billa Clintona. Jednalo se o texty písní
a fotograﬁe George a Lou Harrisonových.
Stále se však hledají její dokumenty jako
řidičský průkaz, kreditní karty apod., které se nacházely v automobilu vykradeném v neděli 3. října. Postrádá se i album
Meet the Beatles s podpisy všech členů
skupiny, které dostala Lou po prvním
vystoupení Beatles v Ed Sullivan Show
v roce 1964.

Yesterday nejvysílanější písní.
Beatles jsou zpátky v amerických hitparádách. Píseň
Yesterday je nejčastěji vysílanou skladbou v amerických
rádiích, když ji od jejího
vydání odvysílali celkem 8
milionkrát. Píseň Imagine
Johna Lennona má 5 milionů repríz, stejně jako ﬁlmová
melodie Johna Barryho Born
free. Čtyřmilionové hranice
dosáhly písně Candle in the
wind Eltona Johna, Everybody wants to rule the world od
Tears for Fears a Honky tonk woman od Rolling Stones.

Vrah Johna Lennona setrvá ve vězení.
Žádost Marka Davida Chapmana o podmínečné propuštění byla už potřetí zamítnuta. Jednání o propuštění
proběhlo za zavřenými dveřmi v úterý 5. října 2004.
Chapman může znovu žádat o propuštění v říjnu 2006.
Devětačtyřicetiletý vrah Johna Lennona strávil ve věznici
Attica 24 let. Mnoho času tráví v knihovně. Ani Yoko Ono
nesouhlasí s jeho propuštěním, což potvrdila svým dopisem, ve kterém vyjádřila obavy o bezpečnost svou a
dvou Johnových synů. Petici proti propuštění Chapmana,
která byla vystavena na internetu, podepsalo více než
6000 lidí.

Americké desky na CD.
Doplnění informace z minulých novinek – společnost Capitol Records vydala 16. listopadu loňského roku komplet prvních čtyř amerických desek Beatles (Meet the
Beatles, The Beatles second album, Something new a
Beatles ‘65). Komplet obsahuje také čtyřicetiosmi stránkový booklet s fotograﬁemi a dalšími obrázky z doby, kdy
se alba objevila na trhu. Baleny jsou do kopií původního
obalu. Cena na americkém trhu činí 69,98 dolarů a vydání jednotlivých desek se neplánuje (podle nejnovějších
informací je komplet 4 CD k dostání i v Praze, cena se
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pohybuje kolem Kč 1600,--).Podrobnou rencenzi najdete
v příštím čísle Beatlemánie čísle.

novém projektu s Beatles říká: „To, co oni dělali se slovy,
děláme my s obrazy.“

Tajemství Perného dne rozluštěno.
Žbirka předběhl McCartneyho.

Profesor matematiky na univerzitě Dalhousie v Novém
Skotsku odhalil tajemství
úvodního akordu písně
Beatles A hard day’s
night. Jason Brown podrobil akord detailnímu
zkoumání a matematickému měření. Podle jeho
závěrů bylo devět tónů
zahráno na Harrisonův
Rickenbacker, jeden tón na Lennonovu šestistrunnou
kytaru a další na McCartneyho baskytaře. Podle Browna
přidal pět tónů na piáno také George Martin. Jeho podrobný rozbor vydává časopis Guitar Player.

Miroslav Žbirka nahrál na své nové album Live zatím nevydanou píseň Paula
McCartneyho Follow
me. Učinil tak způsobem, který je naprosto
ojedinělý. Žbirka a jeho
muzikanti totiž nahráli
McCartneyho novou
a dosud nevydanou
píseň a zařadili ji na
desku jako bonus. „Dosud jsem se nechystal
natočit žádnou z písní
Paula McCartneyho.
Ale osobní zážitek s ním, to je jiné kafe. McCartney mě
tenkrát šokoval. Vzal kytaru a zahrál mi skladbu Follow
me a zajímal se o můj názor. Píseň si schovával pro festival Glastonbury,“ říká Miroslav Žbirka.

Paul vydává knihu.
4. listopadu se na trhu objevila velmi osobní kniha Paula
McCartneyho s názvem Each one believing: On stage,
off stage and backstage. Kromě McCartneyho výpovědí
ze života na posledním koncertním turné obsahuje také
mnoho fotograﬁí ze zákulisí koncertů i ze soukromého
života. Na začátku se také zmiňuje o tom, jak hledal členy do své doprovodné skupiny. Kniha obsahuje celkem
200 stran. Fotograﬁcký doprovod měl na starosti Bill
Bernstein, který s Paulem spolupracuje od roku 1989.
Knihu vydal Chronicle Books s cenou 19,99 liber (HMW
Londýn 16, 98).

Písně Beatles ve ﬁlmu.
Britští scénáristé Ian La Frebais a Dick Clement chtějí
získat práva na použití písní Beatles ve svém novém
ﬁlmu All you need is love. Film má vyprávět romantický
příběh z Anglie šedesátých let. Jeho autoři chtějí, aby
v něm zaznělo asi osmnáct písní Beatles. „Každý má
vzpomínky spojené s písněmi Beatles. První polibek,
první zamilování.“ Nedávný požadavek Jessie Nelsona
z roku 2001 byl zamítnut. Pro svůj ﬁlm I am Sam pak
použil coververze písní Beatles.

Nejhranější coververze Beatles.
Al Sussman, který přispívá do magazínu Beatlefan, sestavil žebříček nejhranějších
coververzí písní Beatles. Jako
zdroj mu posloužila oﬁciální
hitparáda Billboardu. Zvítězila
verze Eltona Johna Lucy in
the sky with diamonds z roku
1975. Podle britských žebříčků
by zvítězila With a little help
from my friends od Wet Wet
Wet z roku 1988, za kterou
následuje She’s leaving home
od Billyho Bragga.

Reggae Beatles.
Společnost Trojan Records vydala 6. prosince 2004 komplet s názvem Trojan Beatles tribute box set. Celkem tři
CD obsahují písně Beatles v úpravě reggae.

Ozzy Osbourne předělal Beatles.
Ozzy Osbourne chystá na únor nové album plné coververzí známých písní. Mezi nimi se objeví také
Sympathy for the devil od Rolling Stones a
Stayin’ alive od Bee Gees. Nejdříve však v listopadu vyšel singl s písní Beatles In my life.

Jeďte do Vegas na Beatles.

Nalezen rozhovor s Beatles.

Sir Paul a Ringo se spojili s divadelní skupinou Cirque
du Soleil a společně tvoří novou lasvegaskou show. Sice
se v devadesátiminutovém představení za 100 milionů
dolarů osobně neobjeví, ale spolu s vdovami Olivií Harrisonovou a Yoko Ono budou představení řídit ze zákulisí.
V show jde o směs akrobatických výkonů a hudby skupiny Beatles. Představení se zahajuje v létě 2006 a hrát
se bude v lasvegaském divadle The Mirage. Představení
kanadské divadelní společnosti Cirque du Soleil v loňském roce shlédlo přes 7 milionů diváků a šéf skupiny o

Po čtyřiceti letech byl v britských archivech
objeven neznámý rozhovor s Beatles. Stalo se tak náhodou, protože byl nesprávně označen rokem 1973.
Filmový záznam byl natočen v roce 1964, kdy trochu
polevila beatlemánie a média začala spekulovat o konci
jejich slávy.

Znovuobjevený ﬁlmový záznam.
Od sedmdesátých let se hledal ﬁlmový záznam z návštěvy Beatles v Plymouthu v říjnu 1964. Nyní byl tento ﬁlm
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nalezen. Mimo jiné obsahuje rozhovor Michaela Rineholda s Paulem McCartneym.

Beatles v čele hitparády nejhorších písní.
Píseň Beatles Ob-la-di ob-la-da se umístila na prvním
místě hitparády nejhorších písní všech dob. Tři další písně z čela žebříčku zpívají fotbalisté. Do hitparády hlasovalo asi 1000 lidí.

Po smrti vydělává nejvíce Elvis.
Nejvíce vydělávající osobností, která už nežije, je Elvis
Presley (21,8 milionů liber ročně). Podle nejnovějšího
pravidelného výročního žebříčku prestižního amerického magazínu Forbes je na druhém místě autor komiksů
Peanuts – Charles M. Schulz, který má roční příjmy
19,1 mil. Následuje autor úspěšné zﬁlmované ságy Pán
prstenů – J.R.R Tolkien (12,5 mil.), čtvrtý je zavražděný
lídr skupiny Beatles – John Lennon (11,4 mil.). George
Harrison je sedmý (3,8 mil.).

Archivní záznam na cenách Grammy.
Před čtyřiceti lety, přesně 15. listopadu, byl odvysílán
televizí ABC pořad Around the Beatles. V neděli 14. listopadu 2004 byla na předávání cen Grammy část tohoto
pořadu zveřejněna. Uvedl ji Ringo Starr a k vidění byly
ukázky písní I want to hold your hand a She loves you.

Konec zdi u Abbey Road.

Yoko Ono na podporu gayů.

Rada Westminsteru se rozhodla bojovat s grafﬁti. Znamená to také, že je ohrožena
existence popsané zdi u nahrávacích studií v Abbey Road.
Zeď by měla být opatřena
speciálním nátěrem, který lze
snadno omývat. Malby na zdi
dosud podporovalo samotné
studio.

Yoko Ono útočí na politiku přes taneční hudbu. Na
podporu registrovaného partnerství
vydala dvanáct tanečních mixů Everyman everywoman. Původní píseň
s názvem Every man has a woman
who loves him se objevila na společném albu s Johnem Lennonem
Double fantasy. Její nová verze je
na druhém místě taneční hitparády
Billboardu.

McCartney zkolaboval.

7. prosince se na trhu objevilo nové vydání alba The
transformed man, které v roce 1968 vydal herec William
Shatner. Mimo jiné obsahuje coververze písní Boba Dylana Mr. Tambourine man a Beatles Lucy in the sky with
diamonds. Album vydala společnost Geffen.

Paul McCartney se rozhodl společně s Dido, Robbiem
Williamsem, Bobem Geldofem a dalšími umělci po dvaceti letech znovu natočit vánoční song Do they know it’s
Christmas. Výtěžek z prodeje singlu a z jeho vysílání má jít na charitativní projekty. „Sotva dozpíval svůj
part, sesunul se k zemi a
zřejmě na vteřinu omdlel,“
popsal událost jeden ze
zaměstnanců studia. Příčinou nevolnosti slavného
rockera bylo pravděpodobně dvouhodinové pracovní
vypětí v uzavřeném studiu.
Z krátké nevolnosti nebylo
naštěstí nic vážného. Po
tom, co klesl k zemi, údajně
jen řekl: „Dost, už nic víc, je
konec.“ Šokující moment náhodou zachytila kamera a
podle všeho se možná objeví v závěru videoklipu písně.
Zatím byl tento záznam představen 25. listopadu v 18:05
hodin na pěti hlavních britských televizních kanálech.

35. výročí nizozemského bed-in.

500 nejlepších písní všech dob.

V nizozemském hotelu Hilton v Rotterdamu se ve dnech
12. – 15. listopadu uskutečnila
unikátní výstava výtvarných
děl Johna Lennona. Touto
akcí Yoko Ono připomněla 35.
výročí jejich bed-in. Výstava
obsahovala 200 Lennonových
kreseb.

Časopis Rolling Stone zveřejnil žebříček 500 nejlepších
písní všech dob. Na prvním místě se objevila píseň Boba
Dylana Like a rolling stone, za ním následují Rolling Stones s (I can’t get no) Satisfaction, John Lennon s Imagine, Marvin Gaye a What’s going on, Aretha Franklin
s Respect, dále Good vibrations od Beach Boys, Johnny
B. Goode od Chucka Berryho, Hey Jude od Beatles a
Smells like teen spirit od Nirvany. Nejvíce písní se v žeb

Nejdražší nahrávka všech dob.
Nejdražší nahrávkou všech dob je deska s písní That’ll
be the day, kterou nahráli Quarry Men v sestavě: John
Lennon, George Harrison, Paul McCartney, Colin Hanton, John Duff Lowe. Nahrávání desky stálo v roce 1958
skupinu 90 pencí. Teď je nejdražší anglickou nahrávkou
všech dob s hodnotou 180 tisíc dolarů. Jejím vlastníkem
je Paul McCartney, který ale v nejmenším neuvažuje o
jejím prodeji. Jak se určuje cena nahrávky prozradil Jack
Kane, editor časopisu Rekord Collector: „Cena je založena na nedostatku toho zboží, na tom, jak je žádané.
Cenu jsme postavili na informacích od dealerů, sběratelů
a expertů. Ale i tak se všechno může dál měnit. Můžete
prodat přesně tu samou věc o několik dní později, a to
s cenovým rozdílem 500 procent.“

Shatner znovu s Lucy in the sky . . .
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alba má podobný osud jako zmíněná deska. Internetová
stránka www.greyvideo.com, na které byl klip ke stažení,
fungovala pouhý den, než byla smazána. Celý černobílý
klip je sestříhán z fragmentů „Perného dne“, kde se bubnující Ringo mění v Dje. Posledním známým počinem DJ
Dangermouse je remix písně Glass onion.

říčku objevilo od Beatles (23), následují Rolling Stones
(14) a Bob Dylan (12).

Film Backbeat na DVD.
Film Backbeat o životě pátého beatla Stuarta Sutcliffa
vyšel 21. prosince ve speciální sběratelské edici na DVD.
Zvuk je samozřejmě ve formátu 5.1, obraz byl restaurován,
jako bonus se objeví rozhovor
s Astrid Kirchherrovou, vynechané scény, komentář Iaiana
Softleyho a další rozhovory
s autory a herci. Hlavní roli
Stuarta ztvárnil Stephen Dorff,
Johna Lennona hrál Ian Hart a Astrid Kirchherrovou Sheryl Lee.

McCartney vystoupí na Super Bowl.
Paul McCartney bude hlavní hvězdou show NFL Super
Bowl 6. února 2005. „Není nic lepšího, než vystoupit na
Super Bowl před milióny lidí doma a na stadionu.“ Poslední přenos této show sledovalo 90 miliónů diváků,
kteří měli možnost vidět známý trapas Janet Jackson.

Aukce rockových memorabilií.
Kytara Gibson SG, na kterou hrál George Harrison
v letech 1966-1969 a John Lennon na bílém dvojalbu,
se objevila v aukční síni Christie’s. Na dražbě, která se
uskutečnila 17. prosince v New Yorku, změnila majitele
za částku 294 tisíc liber. Nabídnutý záznam rozhovoru
novináře z Washington Star Newspaper s Johnem Lennonem z února 1975 byl vydražen za 27 900 liber.

Beatles nejpůjčovanější v knihovnách.
V knihovně v Somersetu si lidé půjčují desky Beatles
více než jinou hudbu. Nejpůjčovanější jsou alba Revolver
a Sgt. Pepper’s lonely hearts club band společně s Dark
side of the moon od Pink Floyd. Následuje je Bob Dylan,
Nirvana a Jimi Hendrix.

Největší rokenrolová ikona všech dob.
Hudební fanouškové zvolili v anketě časopisu “Q”
Johna Lennona za největší
rokenrolovou ikonu všech
dob. Na stříbrné příčce se
umístil Elvis Presley, na
bronzové David Bowie. Na
dalších místech: 4. Keith
Richards, 5. Kurt Cobain, 6.
Madonna, 7. Bono, 8. Bob
Marley, 9. Joe Strummer, 10.
Bob Dylan, 11. Morrissey, 12.
Paul McCartney, 13. Johnny
Cash, 14. Liam Gallagher,
15. Eminem, 16. Freddie
Mercury, 17. Mick Jagger, 18. Robbie Williams, 19. Jimi
Hendrix, 20. 2 Pac.

Vydraženo album Please please me.
V aukční síni Bonhams v Los Angeles triumfovali Beatles. O jejich memorabilia byl větší zájem než o Elvise
Presleyho. Jejich podepsané album Please please me se
prodalo za 110 tisíc dolarů.

Concert for George knižně.
Společnost Genesis Publications vydá knihu Concert
for George. Bude
obsahovat 30 tisíc
slov o zákulisí vzpomínkového koncertu
a mnoho raritních
fotograﬁí. V knize se
tak objeví Gary Brooker, Joe Brown, Eric
Clapton, Ray Cooper, Tom Hanks, Eric
Idle, Dhani Harrison,
Olivia
Harrison,
Jools Holland, Jim
Keltner, Jeff Lynne,
George Martin, Tom
Petty, Billy Preston,
Ravi Shankar, Ringo
Starr, Klaus Voormann a další. Každý

Kdo chce vidět mrtvého Lennona?
Tomu ho ukáže Yoko Ono. Ta doplnila DVD největších
hitů svého muže Johna o fotograﬁe jeho mrtvoly. Obrázky
ukazují Lennona na márách, těsně po fatálním výstřelu
jeho šíleného fanouška Chapmana. Fotograﬁe doprovázejí píseň Woman.

Kauza hiphopového remixu The Beatles.
Zkřížením skladeb z bílého dvojalba The Beatles a
poslední desky Jaye Z „The black album“ na sebe DJ
Dangermouse přivolal hněv nahrávací společnosti,
vlastnící autorská práva. Netrvalo to dlouho a kauza se
vrací. Tentokrát s videoklipem, který kříží videoklipy The
Beatles a newyorského rappera. Videoklip na skladbu
„Encore“ z pověstného Dangermouseova remixového
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z 2500 číslovaných výtisků bude podepsán Olivií Harrisonovou. Přiložen bude plakát s kopiemi podpisů Erica
Claptona, Paula McCartneyho, Ringo Starra a dalších
hudebníků.

cezny Diany, Moonwalk Michaela Jacksona, olympijská
tragédie v Mnichově nebo Bill Clinton hrající na saxofon.

McCartney vydá nové album.
Podle prvních dostupných informací se 8. února 2005 objeví na trhu nové album Paula McCartneyho Love songs.
K vydání ho připravila společnost Capitol. Podrobnější
informace nejsou zatím známé.

McCartney se chce stát milionářem.
Manželé McCartneyovi se zúčastní oblíbené televizní
soutěže Who wants to be a millionare? Případnou výhru
chtějí věnovat nadaci za boj proti pozemním minám.

Muzikál Lennon.

McCartney sponzorem kulturních cen.

Muzikál o Lennonovi, který bude uveden na Broadwayi
7. července 2005, bude obsahovat dvě dosud nevydané
písně India, India a I don’t want to lose you. Doplňovat je
bude také píseň Cookin’ (In the kitchen of love), kterou
nahrál Ringo Starr v roce 1976. Mezi dalšími písněmi se
objeví Imagine, Instant karma, Give peace a chance,
(Just like) Starting over nebo Whatever gets you through
the night. Světová premiéra muzikálu Lennon se uskuteční 12. dubna v San Franciscu. Autorem a režisérem je
Don Scardino.

Paul McCartney se rozhodl na následujících pět let
sponzorovat britské ocenění Conservation Awards, které
je už devět let udělováno lidem, kteří významnou měrou
přispěli k rozšíření anglického kulturního dědictví.

Šokující odhalení.
Britské televizní dokumenty stanice Channel Five se
rozhodly šokovat fanoušky Beatles. Nejnovější ﬁlm totiž pojednává o tom, jak manažer Brian Epstein zajišťoval pro čtveřici
prostitutky. Publicista Tony Barrow k tomu
dodává: „V Liverpoolu je mnoho žen, které mají dítě s některým z Beatles.“

Nominace na Grammy.
V úterý 7. prosince byly oznámeny nominace na ceny
Grammy. Paul McCartney a Eric Clapton byli nominováni
v kategorii Nejlepší popová vokální spolupráce za píseň
Something, kterou hráli na vzpomínkovém koncertě George Harrisona. Ceny se budou udílet 13. února v Los
Angeles.

Přibude v Liverpoolu nová socha?
Fanoušci Beatles v Liverpoolu volají po nové soše svých
idolů. Odvolávají se na nedávno přiznaný titul Evropského hlavního kulturního města. Pokud by se jejich záměr
uskutečnil, bronzová socha by stála 90 tisíc liber.

Další aukce memorabilií.
15. prosince se v Torontu uskutečnila aukce memorabilií.
Mimo jiné se na ní objevil také singl Beatles Love me do
a podepsané album Rolling Stones Sticky Fingers.

Lennonovo oko se dívá na letiště.
Největší výtvarné dílo Johna Lennona nyní zdobí liverpoolskou letištní halu, která
nese jeho jméno. Mozaika
s magickým okem byla letišti
zapůjčena na dobu jednoho
roku. Obraz se skládá z více
než
17 000 drobných
dílů, které pocházejí z bazénu Johna Lennona v Surrey,
kde bydlel v 60. letech se
svou manželkou Cynthií.
Nynější vlastník, Wladek
Reszczynski,
odhaduje
cenu výtvarného díla na 500
tisíc liber. John Lennon vytvořil Oko v roce 1965 pro svůj nový bazén.

Louise Harrisonová manažerkou.
Louise Harrisonová, sestra George Harrisona, ve svých
73 letech začala podnikat jako umělecká manažerka. Zkušenosti získala v šedesátých letech od Briana
Epsteina, manažera Beatles. Její společnost se jmenuje
My kid brother’s band. Prvními klienty jsou napodobitelé
Johna Lennona a George Harrisona Kevin Mantegna a
Marty Scott.

McCartney chce oslavit narozeniny oprášením písně Beatles.
Legendární sir Paul McCartney si k 64. narozeninám
chce dát nezvyklý dárek. Chystá se přepracovat jeden
z hitů své někdejší neméně slavné skupiny The Beatles.
Jde o píseň When I’m sixty four, tedy „Až mi bude čtyřiašedesát“. Stejného věku se má McCartney dožít za
necelé dva roky. „Datum se sice blíží, ale žádné zvláštní
plány nemám,“ prohlásil Paul. Připustil však, že zvažuje
„udělat něco“ právě s písničkou, kterou kdysi napsal pro
otce Jima. Neupřesnil ale, co přesně s touto slavnou
skladbou míní po téměř čtyřiceti letech podniknout. Poslední žijící McCartneyho kolega z kapely Ringo Starr
oslavil čtyřiašedesátku v červenci. Pokušení oprášit ně

Nejsledovanější TV pořady v USA.
Největší americký časopis TV Guide a expert na televizní
vysílání TV Land sestavili žebříček nejsledovanějších televizních vysílání ve Spojených státech. Vévodí mu vysílání z 11.9.2001, za ním jsou první kroky člověka na měsíci (20.7.1969) a havárie Challengeru (28.1.1986). Na
čtvrtém místě je první vystoupení Beatles v Ed Sullivan
Show (9.2.1964). Osmá skončila premiéra posledního
dílu seriálu MASH, v první stovce je také pohřeb prin-
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jakou píseň a přetvořit ji k obrazu svému však odolal. A
nebo, že by se nechal inspirovat?

hvězd, pocházejících z dílny právě Pattie Boydové, která se aktivně věnovala fotografování. Jejími objekty byli
např. George Harrison, Eric Clapton, Marianne Faithfull,
B.B.King, Mick Fleetwood, Mick Jagger, Ron Wood a
další.

Ringo opět nahrál Love me do.
Bubeník Beatles ve svých čtyřiašedesáti letech opět
nahrál vlastní verzi hitu Love me
do. Původní verze je více než 40 let
stará. Starr zuřil, když mu producent
George Martin v roce 1962 zabránil,
aby hrál na bicí při nahrávání písničky, protože byl u skupiny nový. Prý
ještě nevěřil jeho talentu. Starr nyní
ve spolupráci s doprovodnou skupinou The Roundheads vydává nové
album, na kterém bude i cover verze tohoto titulu. Harmonikové sólo si zahrál Steven Tyler z Aerosmith.

McCartney má umělé nehty.
Bývalý člen legendárních Beatles Paul McCartney přiznal, že si nechává nalepovat umělé nehty. Nikoli proto,
že by s nastupujícím věkem propadl zženštilosti, ale kvůli
hře na kytaru. Dvaašedesátiletý McCartney prý začal do
salonu krásy chodit na modelaci nehtů na návrh své ženy
Heather Mills poté, co si jí postěžoval, jak se mu čtyřicet
let hraní na kytaru podepsalo na rukou. „Způsob, jakým
drnkám na struny, mi obrušuje nehty. Před pár lety mi
Heather poradila, abych zkusil umělé, akrylátové. Říkal
jsem ne, to nemůžu udělat. Ale na posledním turné jsem
to vyzkoušel a fungovalo to jako sen,“ svěřil se McCartney.

Nejoblíbenější vánoční píseň.
Více než 10 tisíc lidí hlasovalo v žebříčku VH1 pro nejoblíbenější vánoční píseň. Zvítězili The Pogues a Kristy
MacColl s písní Fairytale of New York z roku 1987. Devátý je John Lennon s Happy X-mas (War is over). Na
osmnáctém místě se umístil Paul McCartney s Wonderful Christmas time.

Rock podle Hetﬁelda.
Kytarista James Hetﬁeld z Metalliky prozradil pro magazín Rolling Stones deset svých nejoblíbenějších songů.
Na první místo zařadil Free bird od hardrockových Lynyrd Skynyrd. „Téhle baladě se nic nevyrovná, perfektně se hodí na mých prvních dvacet let strávených na
šňůrách.“ Na pomyslných stupních vítězů se jako druhá
umístila Stairway to heaven od Led Zeppelin. Třetí příčku
obsadil Elvis Presley s Jailhouse rock. Beatles bodovali
u Hetﬁelda až na sedmém místě s Paulovou Yesterday.
K ní James prohlásil: „Ta píseň je se mnou spojená natrvalo. Nutí mě přemýšlet, ale zase ne příliš.“

Apple válčí s Beatles o značku.
Skupina Beatles je opět v boji o své „jablko“. Nahrávací
společnost Apple a stejnojmenný počítačový gigant se
střetli při používání stejné značky. Důvodem žaloby ze
strany nahrávací společnosti je fakt, že stejnojmenná
počítačová ﬁrma opakovaně porušuje dohodu, v níž se
zavázala, že nevstoupí svou činností do hudebního byznysu. První vážnější spor mezi oběma „jablky“ proběhl na
počátku 80. let. Od soudu byl tehdy celý případ stažen
poté, co počítačová ﬁrma zaplatila Broukům nezveřejněnou sumu. Zároveň slíbila, že značku bude používat
jen pro počítačové produkty. O deset let později byl na
světě další spor a i tentokrát platilo „jablko“ počítačové.
Poslední střet začal v dubnu 2003, kdy počítačový Apple
začal provozovat internetovou službu iTunes, díky které
je možné stahovat hudbu z internetu. I v tomto případě
„počítačové jablko“ znovu souhlasilo, že zaplatí náklady
probíhajícího soudního jednání a dalších 180 tisíc dolarů. „Beatlesovské jablko“, které vlastní dva zbylí členové
skupiny Paul McCartney a Ringo Starr, vdova po Johnu
Lennonovi Yoko Ono a dědicové George Harrisona, tak u
soudu zatím vítězí.

„Kachna“, nebo opravdu sběratelská cennost?
Čas určitě ukáže pravdu, neboť v současnosti ověřuje
odborník z ﬁrmy EMI nahrávku s názvem „Mississippi
River Born“, kterou koupil sběratel Christoper Lopez
od bývalého manžela Yoko Ono Tonyho Coxe, jako
zcela neznámou nahrávku Beatles, kterou zpívá Paul a
George s Johnem zpívají sbory.

Manželé McCartneyovi nezůstali stranou
Stejně jako celý svět, tak i manželé McCartneovi
podpořili státy, které byli postiženy přírodní katastrofou
vlnou Tsunami. Paul s Header věnovali ve prospěch
postižených jeden milion liber.

S Beatles se dá zřejmě vydražit úplně všechno

Výstava fotograﬁí Pattie Boydové.

Beatlesácké artefakty zaujímají vždy první místa zájmu
i nejvyšší ceny. Trošku komicky působí zpráva aukčního
servru eBay, kde se objevila nabídka role toaletního
papíru, který byl přichystán pro členy Beatles. Papír s
logem EMI je samozřejmě nepoužitý a počáteční cena
byla stanovena na 40 tisíc liber. Beatles ho nepoužili z
toho důvodu, že se jim zdál příliš tvrdý a lesklý

14. února bude v San Franciscu otevřena výstava věnovaná památce Pattie Boydové,
bývalé manželce George Harrisona.
Pattie během svého života inspirovala
několik rockových hudebníků. Kromě
Harrisona je nejznámějším Eric Clapton, který pro ni napsal píseň Layla.
Výstava bude obsahovat více než 60
exponátů, včetně fotograﬁí rockových

Luboš Červený
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