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z beatlesácké rodinky
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Cavern Club truchlí

22. února 2015 byla na rodném domě Briana Epsteina v liverpoolské Rodney Street 4 odhalena pamětní deska. Propagátoři akce z řad místních průvodců, historiků a spisovatelů získali
od města stavební povolení a vybrali potřebnou částku na zhotovení
desky.

8. ledna zemřel ve věku osmaosmdesáti let Ray McFall,
vlastník liverpoolského Cavern Clubu. Koupil ho v říjnu
1959 a proměnil jeho jazzové pódium na rockové. 9. února 1961 tu
odpoledne poprvé vystoupili Beatles.
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Magazín Billboard publikoval žebříček 25 nejúspěšnějších turné v roce 2014. První příčku obsadila britsko-irská
chlapecká skupina One Direction (290 milionů dolarů – 3,5 milionu
diváků a 69 show). Druhý skončil Justin Timberlake (204 milionů dolarů – 1,7 milionu diváků a 111 show). Třetí místo patří legendárním
Rolling Stones (143 milionů dolarů – 980 tisíc diváků a 21 show). Paul
McCartney obsadil 6. příčku (107 milionů dolarů – 754 tisíc diváků a
29 show). Lepší umístění mu zhatila viróza, kvůli které musel zrušit
několik koncertů.

Jistý Tatsuro Hara z města Yanagawa v jižním Japonsku
chce na pozemku, který patřil dědečkovi Yoko Ono, vybudovat repliku Johnova bydliště na liverpoolské Menlove Avenue 251.
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Automobilka Range Rower uvedla na trh nový luxusní
model Evoque NW8 inspirovaný v názvu poštovním směrovacím číslem North West London, kde sídlí i studia Abbey Road,
proslavená hlavně Beatles.

Beatles v Tulse
Woody Guthrie Center v oklahomské Tulse otevřelo 4.
února 2015 expozici věnovanou Beatles. Ředitelka centra
Deana McCloud to okomentovala: „Stejně jako Woody, tak i Beatles
byli hudebními reprezentanty své generace a své doby. Těšíme se, že
nová expozice zaujme všechny naše návštěvníky.“
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Společnost Tracks Ltd., obchodující s memorabiliemi Beatles, zveřejnila předpokládané dražební ceny pro rok 2015.
100 tisíc liber mohou vynést ručně psané texty nebo dopisy. Minimálně 60 tisíc album „Seržanta Pepře“ s autogramy všech Brouků. Podepsaná Bílá alba, Abbey Road a Let It Be mohou dosáhnout i vyšší
ceny, v závislosti na stavu. U Rubber Soul a Revolveru, ve vynikajícím
stavu, se předpokládá cena mezi 20 až 25 tisíci. Perný den, Beatles
For Sale a Help! by mohly prodávajícímu přinést 8 – 18 tisíc. A Please
Please Me s With The Beatles 6 – 8 tisíc. Za podepsané fotograﬁe si
musí kupující připravit kolem pěti tisíc a podepsané různé listy papíru
cca 2 tisíce liber.
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Během pařížského pochodu, uspořádaného po teroristickém útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo,
zazněla z jednoho okna nad ulicí plné lidí hlasitá reprodukce Lennonovy Imagine. Dav si souhlasně pozpěvoval a píseň odměnil bouřlivým potleskem.
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Pořadatelé letošního Beatleweeku zveřejnili známé osobnosti, na které chtějí v srpnu do Liverpoolu nalákat co
nejvíce návštěvníků. Mezi ženami dominují první manželka George
Harrisona Pattie Boyd a přítelkyně Johna Lennona ze sedmdesátých
let May Pang. I mužské zastoupení je silné, přijede skotský písničkář
a přítel Beatles – Donovan, Peter Asher – polovina z dua Peter & Gordon a konečně americký fotograf Bob Gruen. Zahrát mají i původní
Quarrymen.

Při opravě železniční stanice Bidston v Liverpoolu odhalili
dělníci na stěně starý plakát zvoucí na koncert Beatles a
Little Richarda 12. října 1962 do New Brighton Tower Ballroom. Nyní
je plakát součástí výstavy v místním Beatles Story.
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Bývalý známý producent Mark Hudson v rozhovoru pro
Vintage Rock prohlásil, že Ringo Starr je nejlepším bubeníkem, s jakým se kdy setkal. „Pracoval jsem se spoustou známých
bubeníků jako Gregg Bissonette, Vinnie Colaiuta, Phil Collins nebo
Joey Kramer z Aerosmith. Ale mohu vám říct, že Ringo je z nich nejlepší. On ty písně hraje, kdežto ostatní se starají jen o rytmus,“ dodal
Hudson.
V muzeu Beatles Story
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Skupina amerických vojáků pomáhající v Massachusetts s
likvidací sněhové kalamity vzala ve volné chvíli do rukou
nástroje a na hromadě sněhu natočila úryvek z písně Here Comes
The Sun. V půlminutovém videu, který umístili na Facebook, zpívají
čtyři kluci v maskáčích „cítím, že ledy pomalu tají.“

Jedním z bodů jednání moskevské městské rady má být
žádost o umístění sochy Johna Lennona v hlavním městě
Ruska. S návrhem přišel ruský fanklub Beatles, který má přes třicet
tisíc členů. Ti jsou ochotni přispět na krytí nákladů projektu i realizace
sochy.
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U příležitosti letošního předávání Grammy Awards zazpívali 8. února na pódiu v Los Angeles Paul McCartney, Rihanna a Kaney West novinku FourFive Second. Za to sklidili potlesk
ve stoje. Stejně ve stoje si Sir Paul pozpěvoval s Electric Light Orchestra píseň Evil Woman. Potleskával si a pohupoval se v rytmu až do
chvíle, kdy si všiml, že je v hledáčku kamery. Když to zjistil, ostýchavě
se posadil.

Madonna v rámci reklamy svého nového alba Rebel Heart umístila na sociální sítě portréty známých osobností
omřížované černou páskou. Stejně jako u své fotky na obalu alba. To
vyvolalo lavinu kritiky. Uživatelé internetových stránek to považovali
za neuctivé až rasistické. Ze známých osobností takto upravila Johna Lennona, Michaela Jacksona, Britney Spears, Kylii Minoque, nebo
Martina Luthera Konga Jr., Nelsona Mandelu, Boba Marleye a další.
Zpěvačka uveřejnila omluvu s vysvětlením, že stejně jako výše uvedené, tak i sama sebe považuje za bojovníka za svobodu.

McCartney, West, Rihanna
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4. února 2015 se v San Francisku začalo s demolicí legendárního baseballového stadionu Candlestick Park, kde
Beatles 29. srpna 1966 zahráli svůj poslední koncert. Jeho místo za
pár měsíců zaujmou obytné domy, hotely a obchodní centrum.
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Paul McCartney, Kanye West, Justin Timberlake, Paul Simon a Taylor Swift byli hlavními hudebními hosty newyorského speciálu Saturday Night Live, který byl odvysílán 15. února u
příležitosti 40. výročí tohoto pořadu.
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Majitel fotbalového klubu FC Liverpool navštívil se svoji dcerou Sárou muzeum Beatles Story. Pětašedesátiletý
John Henry je fanouškem Brouků od teenagerovských let. Jak říká:
„Když mi bylo čtrnáct let, tak Beatles dobyli Ameriku. Od té chvíle
jsem byl jejich fanouškem. Moji dceru zasáhli ve stejném věku, takže
teď tady společně rádi vzpomínáme.“

Ringo Starr se stal mluvčím prodejce obuvi značky Skechers. Ve videu, propagujícím jeho nové chystané album
a americké turné, předvádí v relaxační obuvi zmíněné značky malou
lekci na bicí. Firma má se Starrem zatím propagační smlouvu do roku
2016.
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advaceti písní zahrnoval průřez úspěšných hitů kapely, včetně beatlesáckých, a Ringovek jako: Photograph, Don‘t Pass Me By, It Don‘t
Come Easy, Yellow Submarine a samozřejmě With A Little Help From
My Friends.

Po tři a půl hodinové narozeninové show v newyorském
hotelu Plaza, kde se 14. února 2015 vzpomínalo na 40 let
pořadu Saturday Night Live, pokračovalo pár zúčastněných umělců
dál v jízdě. Nechyběl mezi nimi ani Paul McCartney, který si během
jam-session zahrál a zazpíval se zpěvačkou Taylor Swift jeho I Saw
Her Standing There. S chutí se k nim přidali i herci Dan Akroyd a Jimmy Fallon. Oslava se tak protáhla až do ranních hodin.
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U příležitosti 50. výročí vzniku projektu Help! vystaví liverpoolské muzeum Beatles Story ručně psané poznámky
George Martina, ve kterých si začátkem února 1965 poznamenával
postupy při nahrávání helpáckých písní. Poznámky na linkovaném
papíře koupilo muzeum před sedmi lety. Nyní budou poprvé zpřístupněny veřejnosti.
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Společnost Universal Music schválila investici ve výši několika milionů liber na rekonstrukci nahrávacích studií v
Abbey Road. Díky tomu budou jako první v Evropě vybavena novým
prostorovým systémem Dolby Atmos používajícím až 128 audio stop
a až 64 reproduktorů.
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Dva italští producenti si podvodem přišli na téměř 300 tisíc
dolarů. V italském Autorském svazu totiž padělali podklady
a zaregistrovali si práva k více než 200 písním, které zněly éterem
v období 2006 – 2008. Patřily mezi ně například i McCartneyho My
Love, People Are Strange od Doors, či hit Toma Jonese – Sex Bomb.
Soud je oba poslal do vězení.
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Ringo Starr zareagoval na sněhové vánice, které trápily
východní pobřeží Spojených států amerických, a vytvořil
zajímavou koláž. Na zasněženou newyorskou ulici umístil postavičky
Brouků z titulky alba Abbey Road s hrably na úklid sněhu. Podle autora jsou chlapci připraveni si svoji ulici uklidit.
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Koncem února 2015 začaly bary v liverpoolském hotelu Hard Days Night nabízet vlastní exkluzivní řadu „Fab
Four“ vín. Lahvové etikety Johna, Paula, George a Ringa vytvořil místní umělec John Grifﬁn. V nabídce jsou odrůdy Chardonnay, Shiraz,
Cinsault-Grenache Rosé a Colombard - Ugni Blanc. Milovníci vína,
sběratelé a fanoušci Beatles si mohou koupit jednotlivé lahve nebo
kompletní sadu. Lahev stojí 17,95 liber a všechny čtyři 65 liber.
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Newyorská úklidová četa

Za 150 tisíc liber byl v Cavern Clubu vydražen dům číslo
72 na Western Avenue v jižním Liverpoolu. V roce 1947 se
na tuto adresu přestěhovala rodina Jima McCartneyho. Tady v třípokojovém domku trávil část svého dětství i malý Paul. Podle jeho slov je
to první dům, na který si pamatuje.
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Poslední únorový den se v liverpoolském divadle, nesoucím jméno Briana Epsteina, uskutečnil poslední koncert
za účelem získání ﬁnančních prostředků na pořízení Epsteinovy sochy v jeho rodném městě. Na pódiu se střídali muzikanti pamatující
éru Mersey Beatu 60. let s jejich současnými následovníky. Atmosféra
připomínala starý dobrý Cavern Club, kde Epsteinovy svěřenci mívali
svůj hlavní stan. V programu zazněl i nový singl Our Friend, který je
oﬁciální písní kampaně za Brianovu sochu.
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Známý komiksový malíř Alex Ross si splnil svůj dětský sen
a namaloval pár obrazů s tematikou beatlesácké Žluté ponorky. „Miloval jsem Beatles od šesti let a Žlutá ponorka patřila k mým
oblíbeným ﬁlmům,“ vzpomíná Ross a dodává: „Byl jsem štěstím bez
sebe, když přišla možnost namalovat pár větších obrazů inspirovaných dějem ﬁmu s Beatles.“
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Nezvyklou oslavu narozenin George Harrisona uspořádali
v rodném Liverpoolu. Slavnostní okružní jízda měla připomenout jeho celoživotní lásku k automobilovým soutěžím. Autobus se
zájemci odstartoval od Harrisonova baru v hotelu Hard Days Night do
Aintree Racecourse, kde před šedesáti lety zažil malý George vítězství legendárního jezdce Formule 1 Stirlinga Mosse v britské Grand
Prix. Cílem celé akce byl nově otevřený klub Jacaranda s hudebně
vzpomínkovým programem.
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15. února 2015 se uskutečnil ojedinělý koncert All-Starr
Bandu Ringa Starra v anglickém Birminghamu. Setlist pět-
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Na sociálních sítích se rozšířila informace o údajném exkluzivním rozhovoru Ringa Starra, ve kterém měl ex-beatle potvrdit, že Paul McCartney je skutečně od roku 1966 mrtvý a ve
skupině ho nahradil dvojník! Odvolávky na WorldNewsDailyReport.
com a Hollywood Inquirer jsou však nedůvěryhodné. WorldNewsDailyReport.com je satirický zpravodajský server a rozhovor tohoto znění
Ringo nikomu nedal. Soudnému beatlemaniakovi je jasné, že Paulův
hlas je od začátku nezaměnitelný, stejně jako jeho levoruká basová
linka. O DNA ani nemluvě.

Keřovitá sosna, odolávající zimě, suchu a především parazitům, nahradila původní strom George Harrisona, vysazený v roce 2002 v losangeleském Grifﬁth Parku. Třináctiletý strom paradoxně podlehl škůdci z čeledi brouků. S tím se Georgeovy fanoušci
nehodlali smířit, pořídili podobnou odolnější odrůdu a za přítomnosti
několika set lidí, včetně Harrisonovy sestry a švagrové, ji 25. února
2015 vysadili. Místní skupina zahrála pár Georgeových písní, včetně
Here Comes The Sun a Give Me Love.

�������������������������Ċ������

�������������������������������

Skalní fanoušek Beatles, jistý Luke Owens, by chtěl, aby
se mu Paul McCartney podepsal pod vytetované Brouky,
kteří zdobí jeho záda. Na sociálních sítích se snaží upoutat Paulovu
pozornost, a získat tak vytoužený podpis během květnového liverpoolského vystoupení.

Za deset milionů liber je nabízen dům, který byl v Esheru,
Surrey, postaven na místě původního bungalovu George
Harrisona, zvaného Kinfauns. Nynější stavba se šesti místnostmi, tělocvičnou, bazénem, čtyřmi garážemi a vinným sklípkem připomíná
Harrisona už jen původní dřevěnou brankou se stále vyrytým vzkazem: I love you George.
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V aukční síni Bonhams bylo vydraženo elpíčko With The
Beatles podepsané všemi Beatly. Cena se zastavila na 36
250 dolarech. Podpisy Brouků získal novinář Peter Noble na večírku
u Almy Cogan po slavném vystoupení Beatles v londýnském Palladiu
12. ledna 1964. Desku k prodeji nabídla Nobleho manželka.
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Alister Atkin z britského Canterbury se specializuje na výrobu replik akustické kytary Gibson J45, hlavně modelu,
na který hrála legenda rokenrolu Buddy Holly. Na svém kontě jich má
asi deset a vlastní je například Dolly Parton nebo Phil Everly. Poslední
nástroj udělal pro Paula McCartneyho. Každá taková replika je pojmenovaná po Hollyho písni – ta Paulova nese název That’ll Be The Day.
Všechny dosavadní kytary měly na těle také zdobený kožený povlak.
Ale jelikož je McCartney vyhlášený ochránce zvířat, místo potahu mu
nechal Atkin tělo nástroje ve stejném duchu pomalovat.
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Podle nového žebříčku New Musical Express je nejlepší
písní Beatles skladba Strawberry Fields Forever. Shodli
se na tom desítky významných umělců oslovených redakcí časopisu New Musical Express. Seznam stovky nejlepších písní Fab Four
pomohli vytvořit: Dave Grohl, Julian Lennon, The Vaccines, Suede,
Nile Rodgers, Libertines, Noel Gallagher, Matt Bellamy z Muse, Brian Wilson z Beach Boys, Royal Blood, Alex Turner z Artic Monkeys,
Johnny Marr nebo členové Run The Jewels. Jako jedničku označili
Strawberry Fields Forever například George Martin, Pete Townshend
z Who, či členové skupin Hot Chip a Palma Violets. První desítku tvoří
písně: Strawberry Fields Forever, A Day In The Life, I Want To Hold
Your Hand, Here Comes The Sun, Blackbird, Tomorrow Never Knows,
Across The Universe, While My Guitar Gently Weeps, I Am The Walrus a Hey Jude. Kompletní výsledky vyšly v květnovém čísle NME.
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Pohlednice, kterou poslal Paul McCartney ze skotské farmy své hospodyni do londýnského Cavendish Avenue 7,
byla vydražena za 950 liber. Pozdrav od čtyř Macs ze Skotska byl
Rose Martin odeslán 17. září 1970 z poštovního úřadu v Campbeltownu. Předpokládaná cena 250 – 350 liber se ve ﬁnále ztrojnásobila.
Podle licitátora z Omega Auctions, Paula Fairweathera, se velmi zřídka dostává do prodeje taková vzácná osobní memorabilie.
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Rok 2015 se jeví jako jeden z nejlepších v McCartneyho
sólové kariéře. Poprvé po pětačtyřiceti letech se Paulovo
jméno vyskytuje hned dvakrát v Top 15 amerického Bilbboardu. Nejprve ho do hitparády vynesla spolupráce s raperem Westem na písni
All Day. Jiná spolupráce s Westem a Rihannou ho nyní katapultovala
na 5. místo v žebříčku. Stalo se tak poprvé od roku 1970, kdy on a
Beatles bodovali s Let It Be a The Long And Winding Road.
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1. dubna 2015 zemřela ve věku 75 let Cynthia Lennon,
první manželka Johna Lennona. Boj s rakovinou prohrála
ve svém domě na Mallorce.
Luboš Červený
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