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z beatlesácké rodinky
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Starosta města Columbia Steve Benjamin označill 25.
červen za den Paula McCartneyho Ve zdejší Colonial Life
Arena se uskutečnil McCartneyho koncert a při té příležitosti byla přejmenovaná část ulice Gadsen Street na Paul McCartney Street.

Ikonická Hofner basovka z roku 1963, kterou Paul McCartney stále používá na svých koncertech má svá privilegia i
při cestování. Stává se, že má i svoje sedadlo s bezpečnostním pásem v letadle.
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Paul McCartney tvrdí, že končí s marihuanou, protože nechce být vnoučatům špatným příkladem.

Třiatřicetiletý Brazilec podstoupil operaci mozku. Aby lékaři mohli lépe kontrolovat průběh zásahu, nechali pacienta
hrát na kytaru. Jednou z písní byla i beatlesácká Yesterday.
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Sir Cliff Richard je vyšetřován kvůli podezření ze sexuálního obtěžování mladého chlapce. Ve třicet let starém
údajném deliktu se Cliffa zastal Paul McCartney, který nevěří v Richardovu vinu.

Paul McCartney složil spoustu nádherné muziky, ale jeho
jedenáctiletou dceru Beatrice učí hudebním základům a
teorii matka Heather Mills. Otec Paul totiž stále neumí noty. Beatrice
se učí na saxofon, a jak tvrdí matka, má po otci i básnické sklony.
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Liverpoolská porodnice Walton Hospital, kde se narodil
Paul McCartney, byla uzavřena v roce 2010 a o rok později zbourána. Nyní má na jejím místě vyrůst 195 bytů s obchodním
centrem.

Paul McCartney opět v Liverpoolu. Tentokrát se na Liverpool Institute for Performing Arts zúčastnil promoce asi
280 studentů ze šestnácti zemí. Ze známých tváří studia na „Škole
Slávy“ ukončili i Noddy Holder (zpěvák a kytarista ze skupiny Slade),
či Fran Healy (zpěvák skupiny Travis).
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Hard Days Night Hotel v Liverpoolu nabízel jen 18. června
2015 speciální koktejl na oslavu McCartneyho 73. narozenin. Nápoj inspirovaný Paulovým oblíbeným Tiger Jackem obsahoval
sekt, Bourbon, šťávu z granátových jablek a pomerančový džus. Cena
9,95 liber.

V hollywoodském Craig’s restaurantu se 2. srpna 2015 sešli na večeři Paul McCartney a Ringo Starr s manželkami.
Večer před tím exceloval Paul na koncertu v Chicagu.
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liber. Teta v něm žila až do své smrti v roce 1991. Ve stejný den, kdy
byla Mimi Smith zpopelněna, domek od Yoko Ono za 410 000 liber
koupil realitní makléř Geoff Kaye. Následující rok pak na jeho místě
vybudoval nový modernější dům. Ten je nyní ve známém milionářském letovisku opět na prodej.

Nově otevřená kavárna s barem Jacaranda na liverpoolské
Slater Street chce v prvním patře otevřít obchod s hudebními nosiči a navázat tak na muzikantské tradice z 50. a 60. let. Horní
prostory chce nový management otevřít v létě příštího roku.
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Do konce prázdnin 2015 mohli zájemci v blokovickém Muzeu jižního Plzeňska vidět mezi 170 modely v lahvích i
skupinu Beatles v pětilitrovém demižonu. Autor Emanuel Hoda jako
předlohu použil fotograﬁi z koncertu v New Yorku v roce 1964. Jak
vzpomíná: „Bylo to nesmírně pracné. Trvalo to téměř rok a půl, což je
vůbec nejdéle ze všech mých prací.“ Pan Hoda vytvořil celkem 960
modelů a je také uveden v České knize rekordů.

Na aukci v Bostonu bylo vydraženo dvouřadé sako, které
nosil Ringo Starr během natáčení ﬁlmu Help!. Licitace se
zastavila na 46 527 dolarech. Ve stejné aukci se prodalo za 30 202
dolarů i album A Hard Day’s Night, podepsané všemi Beatly.
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Šestatřicetiletý Henry Hargreaves z Nového Zélandu vytváří unikátní želatinové zákusky s portréty Beatles. Předlohou mu jsou ikonické fotky a albové obaly. Každé dílko mu trvá asi
dvě hodiny. Nejprve z modelové hmoty vytvoří obrysy a vzniklé plochy
vyplní potřebně barevným želé.
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Klavír, na kterém nahrával John Lennon v newyorském
studiu Art Factory své poslední písně, získalo liverpoolské muzeum Beatles Story. Ještě pár hodin před svou smrtí u něho
Lennon pracoval na písni Walking On Thin Ice pro Yoko Ono.
Henry při práci
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Bronzová socha sedící Eleanor Rigby v liverpoolské Stanley Street přišla během letošního Beatleweeku o popisnou
desku. Fanoušci doufají, že bude brzy nahrazena.

Ve věku čtyřiadevadesáti let zemřela návrhářka kostýmů
pro oba beatlesácké ﬁlmy – Perný den a Help!. Julie Harris
spolupracovala i na Bondovce Live a Let Die (1973). Jak vzpomínala, byla jedním z mála, kdo může tvrdit, že viděl Johna s Paulem,
Georgem a Ringem nahé.
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V londýnské National Portrait Gallery proběhla v září prodejní výstava limitovaného nákladu fotograﬁí Ringa Starra
z jeho knihy PHOTOGRAPH. Exbeatle při vyklízení svých prodávaných realit našel spoustu nevyvolaných negativů, ze kterých po vyvolání sestavil svoji výše zmíněnou vzpomínkovou foto publikaci. Jak
sám říká, každý z Brouků s sebou vozil fotoaparát a fotil. Dá se předpokládat, že i u nich by se určitě našly podobně zapomenuté negativy,
ze kterých by mohly vzniknout stejně zajímavé knihy, jako ta jeho.
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Čech Petr Sís uctil novým gobelínem Johna Lennona. Výtvor znázorňující Manhattan jako žlutou ponorku v moři
modré barvy je vystaven v Národním muzeu imigrace na Ellis Island.
Dílo ﬁnancovala a slavnostní odhalení za účasti Yoko Ono uspořádala
Art for Amnesty.
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Liverpoolský hotel Hard Days Night získal titul Hotel roku.
Po svatebním místě roku a několika certiﬁkátech exkluzivity je to další ocenění úspěšnosti.

Mezinárodní hotelový řetěz Millennium & Copthorne získal
liverpoolský hotel Hard Days Night hotel za 13,8 milionu
liber. Bylo to o více než dva miliony oproti původní nabídce.
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Rokenrolová legenda Jerry Lee Lewis slaví osmdesáté narozeniny. U té příležitosti Lewis uspořádal rozlučkové turné
ve Velké Británii. Během koncertu v londýnském Palladiu mu 6. září

Když kupoval John Lennon v roce 1965 své tetě domek na
poloostrově Sandbanks, na jihu Anglie, dal za něj 26 500
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2015 přišel popřát i Ringo Starr. S kolegy muzikanty mu předal dort a
zazpíval Happy Birthday.

11. října 2015 proběhl v liverpoolském Cavern Clubu dvanáctihodinový koncertní maraton různých kapel z celých
britských ostrovů za účelem získání peněz pro syrské uprchlíky.
Vstupné činilo 10 liber a vedení Cavern Clubu poskytlo své prostory
zdarma.
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Na letošní Beatles Memorabilia Auction v liverpoolské
LIPA bylo nabízeno přes 300 položek s beatlesáckou
tematikou. 15 tisíc liber vynesly kresby Brouků, které skicoval Paul
McCartney. Na zakázku zhotovené gramorádio pro Ringa Starra z
roku 1965 se prodalo za 1 900 liber. Za útržek lístku z posledního
koncertu Beatles v San Francisku v roce 1966 zaplatil nový majitel
560 liber.
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Současný představitel „Pána času“ v britském televizním
sci-ﬁ seriálu Peter Capaldi se svojí kolegyní Jennou Coleman a dvěma ničemy vyrazili na přechod Abbey Road, aby vzdali
hold svým hudebním idolům. Colemanová, jako věrná fanynka Paula
McCartneyho, šla dokonce bosa.
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StormFront Comics vydává nový biograﬁcký komiks, jejímž
hlavním hrdinou je George Harrison. Dvaatřiceti stránková
knížka probádává jeho život od dospívání až po smrt v roce 2001.
Dotýká se jeho náboženské víry stejně jako výkyvů v kariéře před a
po jeho slávě s Beatles.
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Jako omluvu místo své účasti na pop festivalu v kalifornském Monterey poslali Beatles pořadatelům Lennonem
a McCartneym namalovaný psychedelický obraz. Ti jeho reprodukci
použili na programu akce, která proběhla 16. – 18. června 1967. Originální kresbu nyní nabízí Rockaway Records za dvě stě tisíc dolarů.
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6. listopadu se na pultech obchodů objeví nová podoba
alba největších hitů Beatles 1, tentokrát i v podobě 1+. K
dispozici bude několik různých edic, od pouhého CD po komplet s
DVD a 2 Blu-Ray disky. K mání bude také vinylové 2LP. Kromě nového zvuku na CD budou videodisky obsahovat 50 klipů Beatles ve
vyčištěné podobě ve formátu 4K a zvuk v 5.1 a DTS HD 24bit/92kHz.
Na přípravě se ve studiích Abbey Road podílel Giles Martin a Sam
Okell. Komentář k videoklipům namluvili Paul McCartney a Ringo
Starr. Součástí rozšířené edice 1+ bude také 124 stránková příloha.
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Během pětatřiceti minut stihli v online prodeji skoupit
všechny lístky na koncert Paula McCartneyho 22. října
2015 v Buffalu (NY) hackeři. Fanoušci zuří a senát slíbil legislativní
úpravu zakazující podvodné softwarové manipulace s prodejem vstupenek.
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Uživatelé rateyourmusic.com určili 1000 nejoblíbenějších
alb od vzniku dlouhohrajících záznamů po dnešek. Z výsledků ankety vyplývá, že internetoví respondenti do Top 10 zařadili
dvě alba Beatles – 7. Abbey Road (1969) a 8. Revolver (1966). Další
čtyři se vešly do Top 100 – 18. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
(1967), 25. White Album (1968), 38. Rubber Soul (1965) a 74. Magical Mystery Tour (1967). V Top 500 ještě zabodovali – 480. HELP!
(1965) a 489. A Hard Day’s Night (1964). Please Please Me, With The
Beatles, Beatlers For Sale a Let It Be se do Top 1000 nevešly. Samostatně ještě bodovali Harrison, Lennon i McCartney – 226. George
Harrison - All Things Must Pass (1970), 252. John Lennon/ Plastic
Ono Band - John Lennon / Plastic Ono Band (1970), 593. Paul &
Linda McCartney - Ram (1971), 755. Paul McCartney & Wings - Band
on the Run (1973), 926. Koncert pro George (2003) a 953. John
Lennon - Imagine (1971). Pomyslné prvenství získali Radiohead s OK
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Computer (1997), stříbrní skončili Pink Floyd s The Dark Side of the
Moon (1973) a bronzoví The Velvet Underground & Nico s The Velvet
Underground & Nico (1967).

Nejdůležitější dokument populární hudby prodán za 365
tisíc liber. V aukční síni Sotheby’s byla vydražena manažerská smlouva mezi Brianem Epsteinem a Beatles, podepsaná 1.
října 1962, pár dní před vydáním prvního singlu Love Me Do. Jelikož
Paulovi ani Georgeovi nebylo ještě 21 let, museli smlouvu podepsat i
jejich otcové James McCartney a Harold Hargreaves Harrison.
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Během svého angažmá v Hamburku podepsali Beatles,
tehdy ještě s Petem Bestem, první nahrávací smlouvu. Šlo
o kontrakt na pořízení nahrávky My Bonnie Lies Over Ocean s Tonym
Sheridanem. V newyorském aukčním domě získal šestistránkový dokument neznámý kupec za 93 750 dolarů.
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V listopadu se budou v Liverpoolu dražit dvě zajímavé položky. Originál magnetofonové pásky s nahrávkou Some
Other Guy, nahranou Beatles v Cavern Clubu v roce 1962 pro televizi
Granada, našel po více než padesáti letech v šuplíku tehdejší producent Johnnie Hamp. Nyní ji nabízí v aukci. Zájem by mohl být i o
mini bibli a stvrzenku za pronájem hrobu v liverpoolském Wooltonu.
Vše se jménem Eleanor Rigby. Obě memorabilia pochází od rodiny
Rigbyových.
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Liverpool oslavil svého slavného rodáka jak se sluší a patří. Lennonovy pětasedmdesátiny připomněl Cavern Club
koncertem původních členů Quarrymen a autokarovou projížďkou na
trase od Quarry Bank na Mathews Street. Kdo se chtěl projít, mohl
absolvovat o druhém říjnovém víkendu tří hodinovou procházku s
průvodcem po oblíbených místech Johnova dětství. Hard Days Hotel
připravil v týdnu od 9. do 16. října odpolední svačiny, skládající se z
čokoládového dortu a Johnova oblíbeného koktejlu Brandy Alexander.
Samozřejmostí byla i prohlídka „Mendipsu“ na Menlove Avenue.
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Liverpoolský Pier Head má novou dominantu v podobě
bronzového sousoší Beatles. 200 tisíc liber na výrobu skoro dva a půl metru vysokého Johna, Paula, George a Ringa zaplatil
Cavern Club a věnoval městu a všem návštěvníkům, kteří Brouky
milují.
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Zatavená stereo verze LP Beatles Yesterday and Today s
proslulým „řeznickým“ obalem byla vydražena za 75 tisíc
dolarů. První limitované vydání alba s původním obalem získali jen
novináři, rozhlasové stanice a šéfové nahrávací společnosti. Mono
verze oproti stereu byly vyprodukované v poměru cca deset ku jedné.
Proto jsou zatavené stereo verze tak vzácné.

Luboš Červený

Nové sousoší Beatles na Pier Head
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