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z beatlesácké rodinky
Mrtví muži nemluví

McCartney zklamal Collinse

Phil Collins nerad vzpomíná na setkání s Paulem McCartneym v Buckinghamském paláci v roce 2002 u příležitosti
oslav zlatého jubilea nástupu královny Alžběty II na trůn. Vždycky byl
jeho fanouškem, ale po tomto setkání už tomu tak není. Collins tvrdí,
že chtěl, aby mu Sir Paul, který byl na slavnosti s manželkou Heather, podepsal knihu o Beatles od Davise Huntera. Překvapila ho
však povýšená odpověď ex-beatla. „Ahoj Paule, podepsal bys mi tuhle
knihu?“ prosil Phil a dočkal se prý odpovědi: „Podívej Heather, náš
malý Phil, fanoušek Beatles“. „V tu chvíli jsem nevěřil vlastním uším a
připadal jsem si skutečně jako malý kluk a ne známý kolega z branže.
Kluk, který si dovolil otravovat velkého Beatla, Paula McCartneyho,“
uzavírá neblahou vzpomínku Collins.

V pátém dílu filmové série Pirátů z Karibiku byla přidaná
nová scéna s Paulem McCartneym. Jeho postava je však
ještě stále záhadná. Po Keithu Richardsovi, který se objevil v minulých
dvou dílech, jde o dalšího rockera mezi piráty.

Pattie pokračuje ve Story

Výstava fotografií Pattie Boyd: George, Erick and Me v liverpoolském Beatles Story byla pro velký zájem prodloužena o další tři měsíce – do ledna 2017. Fascinující sbírku shlédlo od
května 2016 více než 126 tisíc návštěvníků.

Nenáviděná Imagine

Paul McCartney & Neil Young

Píseň Johna Lennonova Imagine zněla zřejmě díky svému
mírovému poslání od roku 1971 často éterem. Nyní na to
asi bohužel doplatila. V hlasování na Twitteru o nejvíce nenáviděnou
píseň všech dob, rozhodly tisícovky nominací z celého světa o tom,
že Imagine bohužel patří mezi ně. Akce nejprve začala debatou mezi
jistým Edwardem Carterem a jeho přáteli. Nakonec se přidal celý
svět. Výsledek by Johna určitě nepotěšil.

Jednu z dvojic, které vystoupily začátkem října 2016 na
festivalu Desert Trip v jihokalifornském Indiu, tvořili Paul
McCartney a Neil Young. Z beatlesácké éry zazněla A Day In The Life,
Give Peace A Chance a Why Don‘t We Do It In the Road?

Remastrovaný Ringo

Paul McCartney málem skončil

4. listopadu 2016 vyšla restaurovaná verze filmu Blindman. V italském westernu z roku 1971 si vedle Tonyho
Anthonyho zahrál Ringo Starr.

Na McCartneyho webových stránkách odpovídal Sir Paul
na dotazy fanoušků. Zajímavé odpovědi se dočkal jeden
tazatel: „Čeho jste se v životě nejvíce bál?“ Podle Paula to byly dvě
věci. Jednak když byl kluk, bál se v rodném Liverpoolu pouličních
gangů. A potom na začátku kariéry Beatles míval před vystoupením
takovou trému, že vážně přemýšlel o tom, že hraní nechá. Toho se bál
nejvíc. Na následný dotaz: „A jak to máte nyní?“, Sir Paul odpověděl:
„Díky, jde to. Na začátku každého turné vždy požádám promotéra, ať
zkusí prodat první koncert. A když mi oznámí, že bylo během dvaceti
minut vyprodáno, uvolním se, vše ze mne spadne a těším se.“

Místo sportovní haly obchoďák
Bývalá aréna Coliseum na 3. Street NE ve Washingtonu D.
C. se změnila v obchodní dům se sportovním a rekreačním vybavením. Místo slavného koncertu Beatles dne 11. února 1964
sloužilo nějakou dobu i pro garážové stání. Nyní po rekonstrukci by ho
pamětník poznal jen podle zakřivené střechy.
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Super fanynka bodovala

Ruské umění v Beatles Story

Sada čtyř byst Beatles ze sibiřského cedru, vyřezaných
ruským sochařem Leontiem Usovem, bude umístěna v
liverpoolském Beatles Story. A to v části věnované Cavern Clubu. Ředitel muzea doufá, že když bude nyní mezi exponáty i něco ruského,
kromě odkazů na píseň Back In The USSR, mohl by se zvýšit zájem
ruských turistů o místní pamětihodnosti Brouků. Doposud měl klesající tendenci. V roce 2013 navštívilo Liverpool 5.000 Rusů, v roce 2014
– 3.000 a v roce 2015 jen 2.000.

Dvanáctiletá Tatum Verbeck chtěla držet Paula McCartneyho za ruku během jeho koncertu v Sacramentu. Její přání
se splnilo, Paul ji přijal na jevišti. A když o čtrnáct dní později hrál
Ringo Starr v Renu, dostala se s matkou za ním do zákulisí. Šťastná
a šikovná to děva.

Lady Gaga u Johna Lennona
Lady Gaga uctila památku Johna Lennona. U příležitosti
říjnových oslav ex-beatlových nedožitých šestasedmdesátých narozenin položila zpěvačka v newyorském Central Parku květiny
u Lennonova památníku v části zvané Strawberry Fields.

Lego Žlutá ponorka
Za šedesát liber je od listopadu 2016 k mání stavebnice
Lego, zahrnující žlutou maketu ponorky známé ze stejnojmenného filmu Beatles a čtyři figurky Brouků. Na trpělivé ruce čeká
více než 500 dílů stavebnice.

Justin Bieber hraje Beatles

Ringo Starr a Yoko Ono pomáhají

V jedné torontské hospůdce byl spatřen Justin Bieber sledující basketbalový zápas místních Toronto Raptors. Když
později objevil klavír, zeptal se, jestli by si na něj mohl zahrát. Návštěvníci pubu si pak mohli poslechnout směsici písní od beatlesácké Let
It Be přes Beethovenovu Pro Elišku až k jeho vlastnímu hitu Sorry.

Ringo Starr, Yoko Ono, Keith Richards, Robert Plant, Bruce
Springsteen, Petr Gabriel, Brian Wilson, Sting, Iggy Pop a
více než 175 dalších rokových legend se spojilo v rámci projektu „We
Are Not Afraid“. Prostřednictvím videa propagují kampaň na získání
prostředků na uprchlickou krizi a oběti náboženského a politického
násilí.

Dopis od rozhněvaného Johna

Další Cavern Club

Po rozpadu Beatles poslal John Lennon Paulovi McCartneymu a jeho manželce Lindě hodně naštvaný dopis. Nyní
se tato ex-beatlova písemná zloba z roku 1971 vydražila za 29.843
dolarů. Získal ji anonymní sběratel z Dallasu.

Na adrese 510 Hartbrook Drive ve čtvrti Hartland, Milwaukee, ve státě Wisconsin vybudoval jistý Dave Meister
věrnou napodobeninu liverpoolského Cavern Clubu. Jeho nový klub
BlueSky Jazz má sloužit i začínajícím muzikantům.

Festival na Penny Lane?

Capitol slaví pětasedmdesát let

Liverpoolská městská rada uvažuje o rozšíření kulturních
projektů spojených s Beatles. Chtěla by kromě centra přenést pár akcí i do okrajových, s Brouky spojených částí města. Jednou
z nich by v budoucnu mohla být i slavná Penny Lane. Bude ale záležet
na názoru místních obyvatel.

K 75. výročí založení společnosti Capitol vyjde kolekce
pětasedmdesáti vinylových desek. Kromě jiných titulů
bude zahrnovat také pět alb Beatles: Meet The Beatles, Revolver, Sgt.
Pepper‘s Lonely Hearts Club Band, The Beatles a Abbey Road, plus
Lennonovo Imagine, Starrovo Ringo, Harrisonovo All Things Must
Pass a McCartneyho Band On The Run.

Studiu Abbey Road je už 85 let

I finští policajti zpívají Beatles

U příležitosti oslav 85. narozenin slavného nahrávacího
studia Abbey Road poslal oslavenci video pozdrav i Sir
Paul McCartney. Zavzpomínal v něm na nahrávací začátky Beatles,
producenta Sira George Martina a nezapomněl ani na zesnulé bratry
– Johna Lennona a George Harrisona.

Ve finském Turku vystupoval v rámci charitativní akce Red
Nose Day policejní pěvecký sbor se dvěma písněmi od
Beatles – When I’m Sixty Four a Hey Jude.

5

4/2016

Vzpomínka á la Seržant

To si charita pomohla

Co se týče úmrtnosti známých osobností, byl rok 2016 neuvěřitelně plodný. Na Twitteru jeden uživatel umístil tablo
ve stylu obalu beatlesáckého Seržanta Pepře, kterým vzdal hold výrazným ikonám politického, kulturního a sportovního života, které nás
v tomto roce opustily. V nově pojaté fotomontáži defilovali: Sir George
Martin, David Bowie, Leonard Cohan, Princ, Muhammad Ali, Terry
Wogan (britský televizní a rozhlasový moderátor), Jo Cox (britská
poslankyně), Gene Wilder (americký herec) nebo anglické komičky
Victoria Wood a Caroline Aherne.

Když neznámý dárce věnoval charitativní organizaci v anglickém Somersetu krabici s vinylovými deskami, netušil,
jakého pokladu se zbavuje. Při třídění desek se totiž objevil i časopis
s Beatles podepsaný všemi Brouky. Po ověření pravosti autogramů a
následné dražbě si pokladna charity připsala 6.470 liber.

Zažalovaný Playboy
Fotograf James Fortuna zažaloval časopis Playboy za
porušení autorských práv. Magazín na své výstavě v roce
2014 umístil bez svolení autora fotografii střapatého Paula McCartneyho z období jeho éry s Wings.

Dhani Harrison se rozvádí
Dhani Harrison se po čtyřletém manželství rozvádí s psycholožkou Solveig Karadottir. Mluví se o nepřekonatelných
rozdílech.

Návštěvnické centrum v Beaconsfield Road
Armáda spásy plánuje na svém pozemku Strawberry
Field vybudovat návštěvnické centrum a učňovské středisko. Součástí expozice by měla být i původní ikonická vrata, dosud
umístěná ve skladu.

Přehlídkové molo na Abbey Road
Stella McCartney předvedla velmi důvtipnou a neobvyklou
přehlídku nové kolekce pánské a dámské jarní módy. Jako
přehlídkové molo zvolila známý přechod na Abbey Road. Vzdala tím
hold svému tatínkovi a jeho kamarádům ze slavné kapely.

Lennonův dopis v Beatles Story
Průvodní dopis, adresovaný královně Alžbětě II., se kterým John Lennon vracel v roce 1969 královně řád MBE,
bude po dobu tří let vystaven v liverpoolském Beatles Story. Vzácný
dokument byl oceněn na 60 tisíc liber.

Novinky ve Friar Parku

Olivia Harrison plánuje vybudovat ve Friar Parku nový archiv rodinných memorabilií. Dosud jsou všechny věci uloženy v „nevhodných podmínkách“. Paní Olivia chce postavit novou
budovu i s bytem pro archiváře.

Japonsko vzpomíná

Newyorské Eastman apartmá
Za 3,79 milionů dolarů je nabízen zrenovovaný dvougenerační byt v New Yorku na 140 East 83rd Street. Dříve
patřil Lindě Eastman, později provdané za Paula McCartneyho. Linda
si apartmá držela až do roku 1998.

Všichni fanoušci Beatles znají fotografii, na které chlapci
vystupují 30. června 1966 na letišti v Tokiu a mají na sobě
slušivé krátké kabátky. Jejich repliky nyní věnují japonské aerolinky
cestujícím první třídy na lince Londýn – Tokio. Připomínají si tak padesát let od chvíle, kdy Brouky do země vycházejícího slunce poprvé
přepravily. Akce skončila 31. prosince 2016.

Zemřel zakladatel Jacarandy

Zajímavé zaměstnání

Ve věku šestaosmdesáti let zemřel 30. prosince 2016 první manažer Beatles Allan Williams. Muž, který jim zařídil
první hamburská angažmá, a i když záhy ztratil manažerskou pozici,
zůstal nadále významnou postavou merseysideské hudební scény.
Jeho nezapomenutelným pomníkem zůstává slavný klub Jacaranda,
který na liverpoolské Slater Street otevřel koncem roku 1958.

245 kubánských pesos si vydělá Alleda Rodriquez Padrasa za hlídání brýlí na Lennonově soše v jednom havanském parku. Brýle byly již několikrát odcizeny. Aby se tomu do budoucna zabránilo, tak když se nyní blíží turisté, Alleda Johnovi obroučky
nasadí, a když odejdou, zas mu je sundá. Na místě je každý den od
osmi do osmi.

Luboš Červený
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