z beatlesácké rodinky
Další objasněný neplacený kompars

Děti z klipu Rain jsou po padesáti letech identifikované.
Pětiletý Jim Bascran pravidelně chodíval ze školy s kamarádkou Lisou v doprovodu matek přes chiswický park. Jednoho dne,
když se obě děti rozeběhly hrát si k oblíbeným stromům, nestačila se
Jimova matka divit. Na místě spatřila filmový štáb s Beatles. „Bylo to
velmi vzrušující. John s Paulem byli ve skutečnosti vyšší, než jsem
si myslela. V jednu chvíli se někdo ptal, jestli má odehnat ty děti. Ale
hlavním aktérům to nevadilo, takže jsme mohli naše děti ve finále vidět na oficiálním klipu,“ vzpomíná Shirley Bascran.

Lennon opět v Livouši

Hru Lennon: Through A Glass Onion uvedlo od 18. do 29.
dubna 2016 divadlo Briana Epsteina v Liverpoolu. Hlavní
roli ztvárnil Danny Taylor.

Kniha džunglí zase bez Brouků
Režisér v pořadí 19. verze animovaného filmu Rudyarda
Kiplinga neuspěl s nabídkou obsazení Paula McCartneyho
a Ringa Starra do rolí supů. Jon Favreau, stejně jako výrobci verze
Knihy džunglí v roce 1967, prostě hlasy Brouků coby mrchožravých
ptáků neuslyší. Tenkrát, když oslovili všechny Beatly, byl proti hlavně
Lennon. Nyní přišla nabídka z časových důvodů příliš pozdě.

Objevený McCartney
V den, kdy tři Beatlové podepisovali manažerskou smlouvu s Allenem Kleinem, se zúčastnil Paul McCartney v
londýnském Olympic Studios jam sessionu se Stevem Millerem. Ten
právě pracoval na novém albu Brave New World. Z „jamu“ se rodící
skladba dostala název My Dark Hour. Paul na ní přispěl bicími, kytarou, baskytarou a zpěvem. Na desce byl však uveden jako Paul
Ramon. Tuto skutečnost Steve Miller zveřejnil u příležitosti uvedení
do rokenrolové síně slávy.

Beatles Day v Twickenhamu
U příležitosti 50. výročí posledního živého vystoupení
Beatles před domácím publikem se 1. května 2016 uskutečnil třetí ročník Beatle Day v Twickenhamu. Fanoušci se sešli ve
slavné hospůdce Turk’s Head, známé z filmu Perný den.

Štědrý Ringo Starr

List Time Giving uveřejnil seznam osobností, které v loňském roce nejvíce přispěli na charitativní účely. Na špici
vévodí Sir Elton John s téměř 27 miliony liber věnovanými na boj s
AIDS. J. K. Rowlingová darovala 10,3 milionů dvěma charitám: Lumos
Foundation a Volant Charitable Trust. Mezi další významné osobnosti
se řadí i Ringo Starr. Z výtěžku aukce svých a beatlesáckých memorabilií, v přepočtu 6,1 milionů liber, věnoval značnou část na konto své
nadace Lotus Foundation.

Merseybeatský bar v ruském St. Petersburg
Na Něvském Prospektu v St. Petersburgu vznikl před
šestnácti lety Liverpool Bar. Suterénní podnik se nechal
inspirovat slavným Cavern Clubem. Většina návštěvníků jsou příznivci
Beatles a FC Liverpool. Hrají zde místní kapely a sobota je věnovaná
Beatles. Tiskové konference tu před koncerty měly i skupiny Deep
Purple nebo Jethro Tull. Zdi baru jsou posety obrázky umělců, kteří tu
vystupovali či bar navštívili. Nechybí ani Sean Lennon, Suzi Quatro a
hlavně Ringo Starr, který místní bar navštívil před pěti lety.

Děti zapívaly královně klasiku Beatles
Den před oslavou 90. narozenin britské královny Alžběty
II. zazpívali oslavenkyni před windsorským hradem žáci z
nedaleké školy hit skupiny Beatles When I’m Sixty-Four. Milá připomínka, že panovnice je na trůnu již čtyřiašedesát let. Královna byla
přáníčkem dětí potěšena a vše umocnilo nádherné počasí s nebem
bez mráčků.

Nejvyhledávanější liverpoolské atrakce
Liverpool je město překypující uměním, kulturou a historií.
K vidění je tu spousta úžasných věcí a památek. Jaké jsou
ty nejžádanější? Podle průzkumu Trip Advisor mezi ně patří: 1. Liverpoolská katedrála 2. Fotbalový stadion v Anfieldu, 3. Liverpoolská
ústřední knihovna, 4. Okružní jízdy, 5. Námořní muzeum, 6. Muzeum
of Liverpool, 7. Casbah Coffee Club, 8. Walker Art Gallery, 9. Mendips - domov Johna Lennona, 10. Nábřeží Pier Head. Kde jsou další
památky Beatles v čele s Cavern Clubem?

Paul McCartney je prostě boháč
Paul McCartney je stále nejbohatším britským hudebníkem. Podle přílohy Rich List novin Sunday Times má na
svém kontě 760 milionů liber. O 45 milionů méně má Andrew Lloyd
Webber a rovných 500 milionů si dosud vydělali irští U2. Kdyby se
sečetly výdělky členů Rolling Stones, pak by třetí místo patřilo jim. Ale
jsou vedeni jednotlivě: Sir Mick Jagger (235 mil.), Keith Richards (220
mil.), Charlie Watts (120 mil.) a Ronnie Wood (55 mil.).

Vandalové na Jahodových polích
Po slavné liverpoolské bráně u Strawberry Field poškodili
nyní vandalové i přilehlou zeď. Podařilo se jim z ní poblíž
brány vyjmout jeden kamenný kvádr. Majitel pozemku, Armáda spásy,
přislíbil brzkou opravu. Oblíbené poutní místo fanoušků Beatles by si
zasloužilo lepší zabezpečení vstupního prostoru.

Čestný občan Liverpoolu
Šestaosmdesátiletému Allanu Williamsovi, který se vždy
považoval za muže, co udělal Beatles, bylo uděleno čestné
občanství Liverpoolu. Zakladatel klubů Jacaranda a Blue Angel, kde
Beatles hrávali, a jejich první manažer se tak zařadil k elitní skupině
lidí oceněných za přínos pro město Liverpool.

Dražba ve prospěch pana Kitea
V newyorské Julien’s Auctions byl vydražen Lennonův ručně psaný text písně Being For The Benefit of Mr. Kite z
alba Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band. Nový majitel za tento
kousek papíru zaplatil 354.400 dolarů.

Cavern Club v Top 10

Známý liverpoolský klub se letos poprvé objevil na devátém místě mezi turisticky nejoblíbenějšími a nejnavštěvovanějšími místy v Británii. Žebříček byl sestaven podle průzkumu
cestovního webu TripAdvisor.

Hey Jude zazní v Číně
V čínském filmu Yesterday Once More zazní Hey Jude.
Jedná se o první píseň Beatles, na kterou získali Číňané
licenci. Společnost Sony/ATV už schválila licence pro použití devíti
písní v čínských reklamách, včetně Dylanovy Blowin‘ In The Wind, My
Generation od Who, nebo I Was Born To Love You od Queen.

Inspirátorky k písni Blackbird

Robin Ross Interviews
Čtyřicetiminutový rozhlasový rozhovor, který v roce 1986
poskytli Paul a Linda McCartneyovi, vyšel 10. června 2016
na CD pod názvem Paul and Linda McCartney – In Interview with
Robin Ross DJ 1986.

Paul McCartney se během koncertního zastavení v Little
Rocku setkal se dvěma ženami, které ho inspirovali k napsání písně Blackbird. V roce 1954 byly mezi devíti černými studenty,
kteří se pokusili nastoupit na „bělošskou“ střední školu ve městě Little
Rock (Arkansas). Guvernér státu Arkansas povolal národní gardu,
aby jim zabránila ve vstupu do budovy. Prezident Eisenhower na incident reagoval vysláním tisíce výsadkářů, kteří měli ochránit devět
černých studentů a kteří zůstali v Little Rocku po celý školní rok. Brzy
po těchto událostech byla rasová segregace na jihu oficiálně zrušena.
McCartney k tomu dodal: „Chtěli jsme vědět, o co šlo, a měli jsme
pochopení pro lidi procházející těmito útrapami. A to mě nutilo napsat
tuto píseň.“

Vzácné fotografie a autogramy
Když Beatles točili v lednu 1967 klip ke Strawberry Fields
Forever v Knole Parku v Sevenoaks, pořídil s nimi místní fotograf, který si přál zůstat v anonymitě, několik snímků. Získal k
tomu také podpisy Johna, Paula a Ringa. Jen George se mu odmítl
podepsat. Nyní tuto kolekci prodal v aukci za 2.900 liber.

Indonéský Ringgo Star se ex-beatleovi nelíbí
Ringa Starra vůbec nepotěšilo, když se dozvěděl, že indonéská společnost Asia Global Media si bez jeho svolení
zaregistrovala značku pod jménem Ringgo Star. Podobnost s celosvětově známým bubeníkem Beatles je evidentní. A tak si ex-beatle najal
právní firmu Am Badar & Partners, která ho v tomto sporu zastupuje.
Již páté soudní slyšení proběhlo 25. května 2016 v Jakartě. Profesionální jméno bývalého beatla je mimo jiné oficiálně registrované v různých zemích včetně Velké Británie, USA, Austrálie, Číny a Japonska.

Thelma Mothershed Wair, Paul McCartney a Elisabeth Eckford

Žlutá ponorky před muzeem
Maketu Žluté ponorky, vévodící v roce 2010 výstavě Beatlemánie! v pražském muzeu hudby, naleznete nyní u nové
budovy Národního muzea. Konkrétně na letní zahrádce kavárny Muzeum, kde slouží jako prolézačka pro děti.

se mi do něj hned ochotně podepsal. Linda McCartney se nabídla, že
vezme sešit domů a nechá ho podepsat manželem Paulem. Neochotně jsem souhlasil. O to větší bylo překvapení, když můj zpěvníček po
měsíci dorazil poštou. Paul McCartney mi podepsal obálku a dovnitř
napsal text Pensioner‘s Waltz s akordy.“ Šlo o skladbu, která se ve
finále nedostala na Bílé dvojalbum.

Lennonova krev v aukci
Když 8. prosince 1980 zastřelil v průchodu newyorské Dakoty Mark Chapman Johna Lennona, jako první přispěchal
slavnému muzikantovi na pomoc recepční Jay Hastings. Svlék kabát
uniformy a přikryl jím Johna. Při tom si zašpinil košili. Dodnes vlastněnou vzácnou memorabilii se stopami Johnovy krve na hrudi a rukávech nabízí pan Hastings k aukčnímu prodeji. Protože byl dobrým přítelem Lennonových, John mu podepsal album Double Fantasy včetně
věnování. V aukci se také objeví karta s přáním ke dni Díkůvzdání,
kterou v roce 1978 dostal od celé rodiny Lennonových, a dopis od
Yoko Ono napsaný dva týdny po Lennonově smrti s poděkováním za
pomoc, kterou jí poskytl.

Zemřel Tony Barrow
Ve věku osmdesáti let zemřel 14. května 2016 bývalý tiskový mluvčí Beatles Tony Barrow. Autor pojmu Fab Four se
skupinou spolupracoval v letech 1962 – 1968.

Britský premiér na Abbey Road
20. května 2016 byl britský premiér David Cameron zachycen na slavném přechodu na londýnské Abbey Road. Do
zdejších nahrávacích studií přišel diskutovat o tom, že setrvání Velké
Británie v Evropské unii bude přínosem i pro jejich kulturní společenství. A poté vznikla fotografie, jak po vzoru Beatles kráčí na přechodu
pro chodce. Jakmile snímek umístil na Twitteru, zvedla se vlna kritiky
nejen od fanoušků bájné skupiny.

Hot Wheels s Yellow Submarine
U příležitosti 50. výročí vydání písně Yellow Submarine
přichází Hot Wheels se sbírkou šesti modelů autíček vyzdobených ve stylu slavného kresleného filmu Beatles. Výborný dárek nejen pro děti, ale i fanoušky Brouků. Na všech modelech pochopitelně nechybí portréty Johna, Paula, George a Ringa.

Další film o Beatles
Na 16. září 2016 je naplánovaná premiéra filmu Rona Howarda s názvem Eight Days a Week - The Touring Years.
Snímek zachycuje období koncertování Beatles od počátků v liverpoolském Cavern Clubu do posledního koncertu v Candlestick Park
v roce 1966. Autorizovali ho Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono
a Olivie Harrisonová, kteří se na vzniku také podíleli a v dokumentu
se objeví.

Neznámá píseň Beatles
Když bylo Robertu Barclaymu z londýnské čtvrti Hampstead deset let, začal se učit na kytaru. Po hodinách často
chodil za matkou do jejího antikvariátu. Jednou, když se tu na přelomu
let 1968/69 opět stavil, narazil na skupinu známých tváří. Nakupovali
tu Linda McCartney se členy skupiny Crosby, Stills & Nash. Po letech
nyní na osudové setkání pan Barclay vzpomíná: „ Šel jsem z kytary a
měl jenom sešit s texty a akordy populárních písniček. David Crosby

Košile z roku 1980

Knižní Top 10 o Beatles
Autor biografií o Paulu McCartneym, Philip Norman, vydal
v květnu 2016 další pojednání o ex-beatlovi pod názvem
The Life. V něm sestavil i svůj žebříček nejlepších a nejvěrohodnějších publikací o Beatles. Pořadí je následující: 1. Love Me Do: The
Beatles’ Progress (Michael Braun), 2. Paul McCartney: Many Years
From Now (Barry Miles), 3. Daddy Come Home (Pauline Lennon),
4. The Longest Cocktail Party (Richard DiLello), 5. Magical Mystery
Tours: My Life With the Beatles (Tony Bramwell), 6. Lennon Remembers (Jann S Wenner), 7. The Man Who Gave the Beatles Away (Allan
Williams), 8. All You Need Is Ears (George Martin) 9. As Time Goes
By (Derek Taylor), 10. The Lives of John Lennon (Albert Goldman).

Plačící kytara v novém hávu
Deset let již uvádí Cirque du Soleil v Las Vegas muzikál
LOVE. Při té příležitosti bylo vytvořeno zbrusu nové video
k písni While My Guitar Gently Weeps.
Luboš Červený

