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z beatlesácké rodinky
�������������������Ġ����

������������������������Ę�����

Paul McCartney se zúčastnil nahrávání charitativního singlu Long Song To The Earth. Výtěžek z prodeje a honorářů
umělců (kromě McCartneyho svými hlasy přispěli Natasha Bedingﬁeld, Jon Bon Jovi, Sheryl Crow a Fergie) má podpořit úsilí Přátel
Země vedoucí k omezení spotřeby fosilních paliv (ropa, zemní plyn a
uhlí) a snížení uhlíkových emisí (CO2).

Když koncertoval Paul McCartney 15. října 2015 v americkém Bryce Jordan Center, vyrobila místní cukrárna na jeho
počest zmrzlinu nazvanou Sir Paul Mcadamia. Jednalo se o čokoládovou pochoutku s makadamskými ořechy, které Sir Paul prý miluje.
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V den Lennonových nedožitých pětasedmdesátých narozenin na něho v newyorském Central Parku zavzpomínal i
zakládající člen amerických Beach Boys, Al Jardine. V části nazvané
Strawberry Fields zahrál pár Johnových písní.

Největší montrealský hotel The Queen Elizabeth s 982 pokoji projde od června 2016 rekonstrukcí. S opětovným otevřením se počítá o rok později u příležitosti oslav 375 let Montrealu.
Apartmá číslo 1742, kde trávil v roce 1969 John Lennon s Yoko Ono
své „bed-in“ bude zachováno.

Ringo Starr si nedá pokoj
Už jednou se Ringo Starr neuctivě vyjádřil o svém rodném
městě, když veřejně prohlásil, že v Liverpoolu byli Beatles
nuly a museli odejít, aby si vybudovali kariéru. Tehdy nájezdy rozhněvaných fanoušků odnesla jeho hlava na sousoší ze živých keřů a pár
počmáraných zdí. Jak to asi dopadne letos, když v jednom rozhlasovém pořadu přirovnal Liverpool k americkému Comptonu (okres Los
Angeles), nechvalně proslulému vysokou kriminalitou a chudobou.
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Když v roce 1965 kupoval Ringo Starr za 37 tisíc liber
usedlost Sunny Heights ve Weybridge, poblíž Lennonova
Kenwoodu, netušil, že o padesát let později ji nechá ruský oligarcha
Vladimir Scherbakov srovnat se zemí a vybudovat na jejím místě moderní sídlo s obrovským suterénem, podzemním bazénem, sklípkem
a tělocvičnou. Bývalý náměstek předsedy vlády sovětských republik
koupil tuto nemovitost v roce 2013 za 5,8 milionu liber a získal od
místního obecního úřadu stavební povolení na zbourání jednoho z
pietních míst fanoušků Beatles. Čest jeho památce.
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Kdo by si chtěl v Liverpoolu koupit na památku gramofonovou desku, či jiný hudební nosič, má pět doporučených
obchodů. 1) Probe Records – na School Lane v City Centre nabízí kromě černých kotoučů a CD i trička; 2) Jacaranda Records – na
Slate Street vzniká v prvním patře renovovaného ikonického podniku
Jacaranda. Kromě koupě desek s občerstvením se nabízí i tradiční
kontrolní poslech vybraného nosiče; 3) Dig Vinyls – v suterénu na 80
Bold Street – něco jako náš bazar s hudebninami; 4) Oxfam – další
hudebniny na Bold Street; 5) The Music Box – jediný takto zaměřený
obchod mimo centrum se nachází na 457 West Derby Road.
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Tradiční černý pátek hudebních vydavatelství vypukl v roce
2015 sedmadvacátého listopadu. V limitovaném nákladu
se tradičně představila spousta současných i zesnulých interpretů.
Paul McCartney letos nabídl dvanáctipalcový singl s písní Say Say
Say. Remixovaný duet s Michaelem Jacksonem z roku 1983 zaplnil
první stranu desky a druhou doplnila instrumentální verze tohoto hitu.
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Mladý australský bubeník Kyle Smith odehrál směs krátkých ukázek jednasedmdesáti beatlesáckých písní za pět
minut. Jen pár vteřinovou přestávku si dopřál během Yesterday.

Kanadský výtvarník Kevin Szeto vytvořil variantu beatlesácké Žluté ponorky jako možné stavebnice Lega. Kevin
během tří měsíců získal pro svůj nápad na webových stránkách ﬁrmy
dva a půl tisíce příznivců. Když jejich počet dosáhl deseti tisíc, začalo
se Lego případným novým výrobním artiklem zabývat. Když vše dobře dopadne, dočkají se možná fanoušci další zajímavé memorabilie.
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Milionovou akci zažilo Los Angeles. V Julien’s Auctions
House se začátkem listopadu 2015 dražila také Lennonova ztracená kytara a Starrova BEATLES blána z velkého bubnu. Obě
vzácná memorabilia přesáhla magickou hranici dvou milionů dolarů,
i když předpokládaná cena obou rekvizit byla cca 800 tisíc dolarů.
Johnův ztracený a po létech nalezený Gibson J-160 koupil anonymní
kupec za 2,41 milionu dolarů a koženou blánu z Ringova „šlapáku“,
která zdobila bicí soupravu z roku 1964, kdy Beatles poprvé hráli v Ed
Sullivan Show, za 2,125 milionu dolarů jistý Jim Irsay z Indianopolis.
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U příležitosti výročí nedožitých 75. narozenin Johna
Lennona se v newyorské Madison Square Garden uskutečnil vzpomínkový koncert nazvaný Imagine. Na pódiu se vystřídali:
Willie Nelson, Steven Tyler z Aerosmith, Brandon Flowers z The Killers, Erik Church, Sheryl Crow, Peter Frampton, Kris Kristofferson,
Tom Morello, Aloe Blacc, Juanes, Patric Monahan z Trian, Chris Stapleton a The Roots.
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9. listopadu 2015 zemřel ve věku 85 let bubeník Andy White. Fajnšmekři beatlesácké historie vědí, že to byl hráč na
bicí, kterého si pro jistotu najal producent George Martin, nespokojený nejprve s výkonem Peteho Besta a později i Ringa Starra, aby
pomohl Broukům natočit jejich první singl. Love Me Do v jeho podání
se objevilo na LP Please Please Me, kdežto Ringova verze vyšla na
singlu.

Čelo šlapáku z roku 1964
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Paul McCartney je mezi kandidáty nominovanými na cenu
People‘s Choice Awards 2016. Konkurují mu Madonna,
Prince, Steven Tyler a Stevie Wonder. Vyhlášení proběhne 6. ledna
2016 v Microsoft Theatre v Los Angeles.
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V minulém čísle avizovaný plakát malovaný Lennonem a
McCartneym pro pop festival v kalifornském Monterey v
roce 1967 se prodal v losangeleském Rockaway Records za 175 tisíc
dolarů. V obchodě na 2395 Glendale Blvd. se dá sehnat spousta Beatles nosičů a memorabilií.
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Z celostátního hlasování britské ITV o nejoblíbenější píseň
Beatles vzešlo následující pořadí: 1. Hey Jude, 2. Yesterday, 3. Let It Be, 4. Eleanor Rigby, 5. All You Need Is Love, 6. Penny
Lane, 7. I Want To Hold Your Hand, 8. The Long And Winding Road, 9.
A Hard Day’s Night, 10. She Loves You. Nelze si nevšimnout, že první
čtyři příčky náleží Paulovým hitům. V podobném hlasování liverpoolského ECHA se pořadí změnilo: 1. I Want To Hold Your hand, 2. Hey
Jude, 3. Penny Lane, 4. Something, 5. Let It Be, 6. Eleanor Rigby, 7.
Come Together, 8. Ticket To Ride, 9. We Can Work It Out, 10. Yesterday. Liverpoolský a celobritský vkus je zjevně rozdílný.
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Ringo Starr je velkým fanouškem Adele. V rozhovoru to
přiznal po poslechu jejího nového singlu Hello.
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Andy Babiuk přichází po prvním vydání Beatles Gear v
roce 2001 s novou rozšířenou publikací Beatles Gear: Ultimate Edition – All The Fab Four’s Instruments From Stage To Studio.
Na pultech se objevila 1. prosince 2015. Na čtenáře čekají nová vybavení, příběhy, tajemství a snímky dosud nepublikované. Nebude chybět ani skoro detektivní příběh o Johnově ztraceném Gibsonu J-160.
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4. prosince 2015 vyšlo nové album Ringa Starra nazvané
The Lifetime of Peace & Love Tribute Concert. Jedná se
o nahrávku koncertu z 20. ledna 2014 v Los Angeles, jehož výtěžek
byl věnován Nadaci Davida Lynche.
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Liverpoolské muzeum Beatles Story zvítězilo v soutěži
o největší atrakci Severní Anglie a Skotska. Konkurovaly
mu například edinburský hrad a chesterské ZOO. Slavné muzeum
se přiřadilo k podobným světovým vítězům jako Walt Disney’s Magic
Kingdom, Universal’s Islands of Adventure, London Eye nebo Empire
State Building.

Po Austrálii, New Yorku a Edinburgu zavítá muzikál
Lennon: Through A Glass Onion do Liverpoolu. Hrát se
bude na jaře 2016 v divadle Briana Epsteina.
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Indický ašrám v Rishikeshi, proslavený liverpoolskými
Brouky a Maharishim Yogimem, se po letech dočká znovuvzkříšení. Od roku 2003 uzavřený objekt chátral a pustl. Nyní je pozemek o rozloze 18,75 akrů, známý také jako Chaurasi Kutia Ashram,
součástí národního parku Rajaji. Jeho vedení má zájem o návrat zájemců o meditaci do těchto prostor.

����������Ę������������
Před vánočními svátky vyrazil Paul McCartney s manželkou na ostrov St. Barts v Karibiku. Sympatická dvojice
se neomezila jen na soukromou pláž u hotelu, ale procházela se po
písku mezi obyčejnými smrtelníky. Oba na svůj věk vypadali dobře.
Nancy Shevell měla v bikinách výstavní ﬁguru a štramácky působil i
Sir Paul. Je vidět, že pár dbá o svůj zevnějšek a udržuje se v kondici.
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V rámci svého turné Rebel Heart zavítala Madonna do
Paříže. Na Náměstí Republiky vzdala hold obětem nedávných teroristických útoků formou improvizovaného mini koncertu. Jen v doprovodu kytary zazpívala své dvě písně Like A Prayer a
Ghosttown. Na závěr přidala Lennonovu Imagine. Tu si s ní zazpíval
i přihlížející dav.
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Davy lidí v okolí pařížského Náměstí republiky vzdávali
hold obětem listopadových teroristických útoků také sborovým zpěvem Hey Jude. Před koncertní halou Bataclan zase znělo
klavírní provedení Imagine. Stejnou písní uctili památku pařížských
obětí i Coldplay v úvodu jejich koncertu v Los Angeles.
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David Martello se proslavil jako klavírista hrající Lennonovu Imagine před pařížským klubem Bataclan. Martello se
vydal z Německa do Paříže v autě s klavírem na přívěsu ihned, jak
se dozvěděl o prvním teroristickém řádění ve městě nad Seinou. Začátkem prosince zavítal do Liverpoolu, kde po návštěvě Beatles Story
zahrál u Johnova mírového památníku.
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Ve věku 89 let zemřel interiérový designer Kenneth Patridge. Proslul svými návrhy pro společenskou smetánku převážně v 60. a 70. letech. Spolupracoval i s Ringem Starrem
a Johnem Lennonem. Manželům Starkeyovým pomohl se zařízením
jejich londýnského bytu na Montagu Square a Lennonovým zútulnit
nové sídlo „Kenwood“ ve Weybridge. Jeho práce ohromily i Briana
Epsteina natolik, že mu svěřil design svého bytu na Chapel Street.
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Více než tisíc lidí se 6. října 2015 shromáždilo v newyorském Central Parku, aby vytvořilo kruhové znamení míru
s prsty v podobě „V“.

Beatles on-line
Nejlepší dárek obdrželi fanoušci Beatles minutu po štědrovečerní půlnoci. Hudba jejich miláčků je konečně přístupná
na streamingových službách jako jsou Spotify, Amazon Prime, Apple
Music a další. Podle údajů ze Spotify, jedné z nejúspěšnějších streamingových služeb dneška, byly písně liverpoolských Brouků jen za
první tři dny přidány do 70 milionů playlistů. Z toho 65 procent posluchačů bylo mladších čtyřiatřiceti let. Desítka nejstreamingovanějších
skladeb od Beatles po prvních třech dnech vypadala takto: 1. Come
Together – 1,84 millionů (m); 2. Let It Be – 1,55 m; 3. Hey Jude – 1,32
m; 4. Love Me Do – 1,31 m; 5. Yesterday – 1,23 m; 6. Here Comes The
Sun – 1,23 m; 7. Help! – 1,22 m; 8. All You Need Is Love – 1,17 m; 9.
I Want To Hold Your Hand – 1,1 m; 10. Twist And Shout – 940 tisíc).
Luboš Červený
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