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Jubilejní singl 
17. dubna oslavila společnost Parlophone 
tzv. Record store day. K této příležitosti vy-
dala limitovanou reedici tisíce kusů singlu 
Beatles Paperback Writer / Rain.

                        Z knihy hostů                     Paul a Graciela

Vzpomínka na Nutopii
To není utopie, bývalá ambasáda státu 
Nutopie je na prodej za cenu 3,25 milionů 
dolarů. John Lennon udělal vše pro to, aby 
podle rozhodnutí přistěhovaleckého úřadu 
nemusel opustit Spojené státy. Takže s Yoko 
Ono vyhlásili nový stát Nutopie a požádali 
o diplomatickou imunitu velvyslanců. Am-
basáda se nacházela na White Street 1 v 
newyorské čtvrti Tribeca. Současní majite-
lé ještě dnes dostávají kondolence určené 
Yoko a Johnovi fanoušci si dům příležitost-
ně fotografují.

Hudební milionáři  
Britský Sunday Times zveřejnil žebříček hu-
debních dolarových milionářů. Na 5. místě 
figuruje Sir Paul McCartney (712 milionů). 
O dvě místa za ním je druhý Sir Mick Jag-
ger z Rolling Stones (285 milionů), násle-
dovaný třetím Sirem Eltonem Johnem (277 
milionů), Stingem (270 milionů) a kytaristou 
„Stounů“ Keithem Richardsem (262 mili-
onů). Na 15. místě se umístil Ringo Starr 
(215 milionů) a 18. příčku obsadil Eric Clap-
ton (192 milionů).

Plakát ze Shea Stadium prodán  
V americkém aukčním domě Phillip Weis 
byl 25. dubna 2010 za 5 tisíc dolarů vydra-
žen plakát Beatles z roku 1966, který zval 
na druhý koncert Brouků na Shea Stadium 
v New Yorku dne 23. srpna. Jeho původ byl 
notářsky ověřen a jeho pravost potvrdili Sid 
Bernstein, jehož jméno je vytištěno nad Fab 
Four.

Ozzy v Liverpoolu
Rocková legenda Ozzy Osbourne s man-
želkou Sharon byli pozváni na oslavu nedo-
žitých 70. narozenin Johna Lennona, které 
si chce Liverpool připomenout letos 9. října. 
Ozzy je obrovský Johnův fanoušek a před-
pokládá se, že určitě bude chtít vidět všech-
ny pamětihodnosti a možná si objedná i 
Lennonovo apartmá v A Hard Day’s Night 
hotelu.

Liverpool už není sám
Letošní Beatles Day si nepřipomenou jen u 
řeky Mersey. K oslavám triumfálního návratu 
Beatles do rodného Liverpoolu 10. červen-
ce 1964 (po dobytí Ameriky) se přidávají i 
města: Hamburk, New York, Shanghai, Syd-
ney, Tokio, Krakow, Rio De Janeiro, Buenos 
Aires a Moskva. Liverpoolský organizátor 
oslav Chas Cole řekl: „Jsme potěšeni, kolik 
měst z celého světa se k nám připojuje s 
oslavou odkazu Beatles.“

Pletky Paula McCartneyho 
Argentinská herečka Graciela Borges při-
znala, že měla intimní románek s Paulem 
McCartneyem. Zpráva způsobila poprask 
mezi argentinskými fanoušky Beatles. Vše 
prasklo během rozhovoru, kde byla Gra-
ciela překvapena otázkou na toto téma a 
odpověděla: „To už je dávno... Jeden čas 
jsem byla jeho blízkou přítelkyní. Bylo to v 
Londýně. Paul byl hezký a já se s ním cíti-
la skvěle. Měli jsme nádherný vztah, který 
trval necelý rok.“ Dál už však herečka do 
větších podrobností nešla.

Mendips plný brouků
Při prohrabávání zahrady vedle chlapecké-
ho domova Johna Lennona na liverpoolské 
Menlove Avenue našel pátrající botanik čtyři 
vzácné druhy brouků. Ti zde zřejmě budou 
opravdu navždy.

       Plakát na Brouky na Shea Stadium

McCartney v Mexiku
Macca mánie zasáhla ulice Mexico City! 
Lístky na koncert Paula McCartneyho, kte-
rý se konal 27. května na stadionu Foro Sol 
s kapacitou 60 tisíc míst, se prodaly během 
pár minut. Přesný čas bohužel zhatila za-
hlcená předprodejní počítačová síť, když 
ohromný nápor zájemců prostě nezvládala. 
Zato jižanští diváci nezklamali. Koncert sa-
motný a následující hodiny – to byla dlouhá 
noc.

Ta podoba
Na monacké výstavě Grace Kelly Style Icon 
zažil Ringo Starr malé „faux-pas“ poté, co 
si ho jedna tmavovláska spletla s Robinem 
Gibbem. „Můj přítel se se mnou vsadil o 50 
liber, že jste z Rolling Stones. Já ale tvrdím, 
že z Bee Gees,“ vyhrkla na zmateného Rin-
ga. Ten to nakonec přijal s humorem: „Po-
kud vypadám tak trochu jako Robin Gibb, 
oslovujte mě od této chvíle – Robine,“ za-
žertoval ex-beatle. Lennonův autoportrét    

27. dubna se uskutečnila aukce, jejímž 
hlavním tahákem byl autoportrét Johna 
Lennona z knihy hostů restaurace Jammets 
v Dublinu. Kresba není datována, ale nej-
spíš vznikla v listopadu 1963, kdy Beatles v 
Dublinu koncertovali. Předpokládaná cena 
2,5 tisíce EUR byla konečnými 11.933 € 
mnohonásobně překonána.



      Paul, Ken Brown a John v Casbahu 

                  McCartney s Obamou

Top 50 na Gibson.com   
Žádná skupina po sobě nezanechala tak 
bohatý zpěvník jako Beatles. Tak proč ne-
uspořádat další anketu. Tentokrát web 
Gibson.com vyzval fanoušky skupiny, ať 
vyberou to úplně nejlepší z liverpudliánské-
ho pokladu a v průběhu června začal zve-
řejňovat výsledky jeho Top 50. Na rozdíl od 
podobných anket začal zezadu.  A výsledky 
mohou být pro někoho překvapivé. Třeba: 
48. She Loves You, 47. Can‘t Buy Me Love 
nebo 32. příčka pro Twist And Shout. První 
desítku tvoří: 10. Let It Be, 9. Across The 
Universe, 8. Something, 7. Help!, 6. Hey 
Jude, 5. Tomorrow Never Knows, 4. Yester-
day, 3. In My Life, 2. Strawberry Fields Fore-
ver a 1. A Day In The Life.

                Montrealský karton

                                         Luboš Červený

Bezmasé Hard Rock Café 
Na počest Paula McCartneyho zavádí lon-
dýnské Hard Rock Café na celý rok bezma-
sé pondělky. Menu o třech chodech podle 
Lindy McCartney obsahuje vegetariánský 
karbanátek, hřibovou polévku, grilovaný 
lilek a k tomu celou škálu zdraví prospěš-
ných nápojů.

Kam dřív?
Toť otázka pro mnohé Beatlemaniaky, kteří 
se 26. června rozhodovali, které akci s milo-
vanými Brouky dát přednost. Buď si zajet do 
Běleče a zakřepčit si na Jihočeském beat-
le-festivalu s Beatles revivaly, nebo se hodit 
do gala a vyrazit do pražského Obecního 
domu na zahajovací koncert festivalu Pra-
gue Proms, na kterém pod názvem Beatles 
Night zaznělo 25 důvěrně známých písní v 
podání Českého národního symfonického 
orchestru pod taktovkou amerického diri-
genta Carla Davise. Toho Davise, který byl 
v roce 1991 spoluautorem prvního McCart-
neyho díla na poli vážné hudby nazvaného 
Liverpoolské Oratorium.

Rolling Stone - 500 nej
Po akci 500 nejlepších alb všech dob, z roku 
2004, přišel nyní magazín Rolling Stone se 
stejným počtem nejlepších písní všech dob. 
První místo obsadila skladba Boba Dylana 
Like A Rolling Stone, za ní se umístila (I 
Can‘t Get No) Satisfaction skupiny Rolling 
Stones a bronzová příčka patří Lennonově 
Imagine. Beatles v pomyslné Top 500 bodo-
vali s 23 písněmi. V první padesátce je jejich 
umístění následující: Hey Jude (8), Yester-
day (13), I Want To Hold Your Hand (16), Let 
It Be (20), In My Life (23), A Day In The Life 
(26) a Help (29).

McCartney napaden fanoušky
Cestou z koncertu v Mexico City zastavil 
McCartneyho tour bus pouliční gang, o 
kterém si posádka nejprve myslela, že jde 
o fanoušky. Ale jen do té chvíle, než s ním 
výrostci začali lomcovat ze strany na stranu 
a lézt po něm. Vyděšený Paul McCartney 
musel být nakonec ze svého autobusu za-
chráněn policií.

je zde používání pyrotechniky zakázané. 
Jedině královna může toto pravidlo změnit. 
A jelikož je Alžběta II. Paulovým fanouškem, 
mohl si McCartney na Hard Rock Calling 
petardit.

Kdo asi byl tím šťastlivcem?
Nejmenovaný americký sběratel získal 
po šestiminutové licitaci v  newyorské So-
theby’s aukci ručně psaný text Lennonovy 
písně A Day In The Life, závěrečné skladby 
ze „seržantovského“ alba. Za tento klenot 
zaplatil oproti předpokládaným 800 tisícům 
dolarů o 400 tisíc více. 

Paul McCartney v Bílém domě     
2. června převzal Paul McCartney z rukou 
amerického prezidenta Baracka Obamy 
Gershwinovu cenu, kterou uděluje Kon-
gresová knihovna USA za celoživotní dílo. 
Ceremoniál proběhl ve východním pokoji 
Bílého domu ve Washingtonu. Stejné oce-
nění před exbeatlem získali pouze Stevie 
Wonder a Paul Simon.

Vzpomínka na Jima   
Při vystoupení na Isle Of Wight Festivalu 
vzdal Paul McCartney hold Jimu Hendri-
xovi. Legendární kytarista tu naposledy vy-
stoupil před čtyřiceti lety, krátce před svou 
smrtí. Sir Paul ho připomněl skladbou Pur-
ple Haze z Hendrixova alba Are You Experi-
ence z roku 1967.

Beatles na dovolenou 
Pokud vás o prázdninách či dovolené zkla-
me počasí a bude jen pršet, můžete se za-
bavit Beatles. Dvě sady kanastových karet 
(2 x 52 kusů) v plechové krabici pořídíte za 
10 dolarů na www.amazon.com / beatles 
story. 

Američané se dočkali
Film o mládí Johna Lennona a začátcích 
Beatles, nazvaný Nowhere Boy, bude mít 
v Americe premiéru 8. října, den před 70. 
výročím Lennonova narození.

Quarrymen na internetu
Nový singl skupiny Quarrymen nazvaný Ne-
ver Stop Rockin Rollin se objevil na iTunes. 
Z původních členů, kteří před padesáti lety 
nahrávali první singl skupiny, se letošního 
natáčení zúčastnili Rod Davis, Len Garry a 
Colin Hanton.

Mé nejmilejší
„Mé oblíbené písně Beatles? Here, There 
And Everywhere a Blackbird,“ odpověděl 
bez velkého přemýšlení Paul McCartney a 
dodal: „Na tu první jsem pyšný, i když ji kuri-
ózně na turné moc nehraji.“

Středovýchodní festival
Kdo na přelomu dubna a května cestoval do 
Izraele, mohl se ve městě Holon zúčastnit 
3. ročníku třídenního festivalu Beatles. Od 
28. 4. do 1. 5. zde zněla hudba Brouků v 
interpretaci místních umělců. Více na www.
beatlesfestholon.co.il. 

Další Quarrymen zemřel   
Ve věku 70 let zemřel Ken Brown, bývalý ky-
tarista Quarrymenů, který v roce 1959 chvíli 
účinkoval s Johnem, Paulem a Georgem v 
liverpoolském Casbah Coffee Clubu. Než 
Beatles zlanařili Petea Besta na angažmá 
v Hamburku, působil s ním ještě ve skupině  
Blackjack.

Paul přemluvil královnu 
Sir Paul McCartney získal od královny Alž-
běty II. povolení k použití pyrotechniky bě-
hem svého červnového koncertu v Hyde 
Parku. Nad ním je totiž letová dráha a tudíž 

Autoportrét Johna Lennona   
Autoportrét vlastnoručně namalovaný 
Johnem Lennonem byl vydražen za 37.250 
liber. Obrázek namaloval Lennon během 
bed-in v Montrealu.

Ringovy bicí v New Yorku 
Newyorské Metropolitní muzeum umění 
bude od 7. července vystavovat bicí Ringo 
Starra,  které dostal u příležitosti americké-
ho turné Beatles v roce 1964. Objevily se 
mj. v Ed Sullivan Show. Výstava potrvá až 
do prosince tohoto roku.


