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Novinky                                                                               
        z beatlesácké rodinky                                                                             

Ukradená alba Beatles 
Policie v americkém Coloradu hledá zloděje 
LP desek Beatles. V pátek 24. dubna zjis-
til padesátiletý muž po svém návratu domů, 
že mu chybí sbírka 562 vinylových desek 
včetně 167 desek Beatles a jedna pistole. 
Škoda byla vyčíslena na 35 tisíc dolarů, ko-
lekce Beatles byla oceněna na 10 tisíc. Pa-
chatel se do domu vloupal oknem.

                   Beatles na Uralue Wenston-Su-

                    Santa Isabel

Ani pes neštěkne  
„Část byla napsaná v tomto velkém špa-
nělském domě a zbytek pak na pláži. Bylo 
to opravdu romantické.“ Tak vzpomínal 
John Lennon na vznik písně Strawberry Fi-
elds Forever ve vile Santa Isabel, kterou 
si v Almerii pronajal během natáčení filmu 
Jak jsem vyhrál válku. Fanoušek Beatles  
a místní žurnalista Adolfo Iglesias si nyní 
posteskl, že ani po čtyřiceti letech  zde stále 
nic nepřipomíná pobyt slavného Beatla. 

Ochránce Strawberry Field  
Colin Unwin, fanoušek Beatles z Roytonu, 
se vrhl na ošetření vrat Strawberry Field  
v Liverpoolu. Už se nemohl déle dívat  na 
stále zuboženější stav ikonického místa, 
které ročně navštíví tisícovky fanoušků z ce-
lého světa. Vybledlé růžové barvě vrátil pů-
vodní červený odstín, vyčistil sprejové mal-
by a vzkazy na přilehlé zdi a odstranil ple-
vel z cesty u vchodu. „Poslední tři roky toto 
místo sleduji a řekl jsem si – a už dost! Udi-
vuje mě, že na vrata a prostor okolo nikdo 
nedohlíží,“ řekl jednašedesátiletý Colin.

Beatles v Jekatěrinburgu 
„Vše co potřebujete, je láska: ruská lás-
ka k legendární liverpoolské čtveřici bude  
navždy vyjádřena 23. května odhalením pa-
mátníku Beatles v Jekatěrinburgu,“ uve-
dl prezident Uralského Beatles klubu Vla-
dimír Popov u příležitosti příprav prvního 
euroasijského festivalu s názvem „Beatles 
bez hranic“, který se v Jekatěrinburgu usku-
tečnil ve dnech 22. – 24. května. 

Celebrity zchudly
Podle Sunday Times patří zpěváci Elton 
John, Paul McCartney a Mick Jagger mezi 
boháče ze světa hudby, jejichž majetek se 
loni kvůli světové krizi ztenčil. Za příčinu po-
klesu agentura označuje propad hodnoty 
jejich nemovitostí, akcií a dalších investic. 
Paul McCartney odepsal 60 milionů liber, 
tedy 12 procent hodnoty svého majetku.

                        Colin Unwin

Remasterovaní Beatles 9.9.09!
9. 9. 2009 vyjde remastrovaná řada všech 
dvanácti analogových alb Beatles, která vy-
šla v 60. letech ve Velké Británii + Magical 
Mystery Tour (CD verze z roku 1987) a Past 
Masters č. 1 a 2 (nyní na jednom CD). Kaž-
dé album obsahuje repliku původního oba-
lu a originální booklet doplněný o nové po-
známky a raritní fotografie. Písně Beatles 
byly upravovány ve studiích Abbey Road po 
dobu čtyř let. Poprvé vyjdou první čtyři LP 
desky ve stereo podobě. Po časově ome-
zenou dobu budou v prodeji také DVD s fil-
movým dokumentem obsahujícím archivní 
stopáže, vzácné fotografie a nikdy předtím 
nepublikované studiové průpovídky Brou-
ků. Budeme mít tak možnost pokochat se 
nezapomenutelnou studiovou atmosférou 
té doby. Kromě jednotlivých alb bude mož-
né koupit kompletní box včetně všech DVD  
s dokumenty, a to ve stereo i v mono verzi. 

Voskoví Beatles na prodej 
Hollywoodské muzeum voskových figurín 
prodalo na své první aukci několik svých 
exponátů. Kompletní skupina Beatles vy-
nesla 13 tisíc dolarů, Ježíš večeřící s dva-
nácti apoštoly pak 15 tisíc dolarů. Nového 
majitele našla také figurína Michelle Pfeif-
ferové jako Kočičí ženy z Batman se vra-
cí nebo postavy ze seriálu MASH. Výtěžek  
z dražby půjde na ochranu hollywoodského 
Chodníku slávy.

Ještě si počkáme
377 poslanců bylo pro, 178 proti a 37 se 
zdrželo hlasování Evropského parlamen-
tu ve věci prodloužení ochrany autorských 
práv z padesáti na sedmdesát let. Pokud 
novela zákona opravdu projde, nebude na-
příklad ranný hit Beatles „Love Me Do“ ješ-
tě v roce 2012 volný.

Beatles propadli
Podle žebříčku sestaveného pro BBC Ra-
dio 2 firmou PPL je nejhranější písní za po-
sledních 75 let A Whiter Shade Of Pale od 
Procol Harum. Za nimi se umístili Queen  
s Bohemian Rhapsody následovaní Everly 
Brothers a jejich All I Have To Do Is Dream. 
V Top Ten se neumístila ani jedna skladba 
Beatles. Až 11. příčku obsadila Hello Go-
odbye, 13. Get Back a na 51. místě skončilo 
From Me To You.

Bob Dylan & McCartney
V rozhovoru pro časopis Rolling Stone pro-
zradil Bob Dylan, že by po Harrisonovi rád 
spolupracoval i s Paulem McCartneym.  
„O Dylanově zájmu jsme hned Paula in-
formovali,“ řekl mluvčí bývalého Beatla  
pro denník Independent. McCartney kdy-
si označil Dylana za génia a dodal, že by  
s ním velmi rád nahrál společnou píseň.

Výstava Johna Lennona 
Newyorská Rock & Roll Hall Of Fame ote-
vřela 12. května výstavu Johna Lennona. 
Expozice s názvem John Lennon: The 
New York City Years přibližuje období, kdy 
Lennon trávil svůj život ve Spojených stá-
tech. Expozice nabízí k vidění spous-
tu zajímavých předmětů z Lennonova 
soukromí, například jeho zelenou kartu, ky- 
taru z posledního veřejného vystoupení, 
tričko s nápisem New York City, zakrváce-
né brýle a tašku s oblečením, které měl na 
sobě v okamžiku své smrti. 
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             Eric Cash - Introduction

Bob Dylan v Liverpoolu 
Bob Dylan jako jeden z patnácti turistů za-
platil 16 liber a vyrazil turistickým minibu-
sem navštívit liverpoolský dům, ve kterém 
vyrůstal John Lennon. Cestovní kancelář, 
která tyto zájezdy po městě organizuje, na-
bídla Dylanovi soukromý minibus, ten ho 
ale odmítl.

Text George Harrisona 
Dosud neznámý text George Harrisona je 
vystaven v Britské knihovně. Verše se našly 
na podlaze studia Abbey Road a jsou asi  
z roku 1967. Text nebyl nikdy zhudebněn. 
Na druhé straně papíru jsou instrukce psa-
né rukou Briana Epsteina, popisující ces-
tu do jeho venkovského sídla v Sussexu. 
To potvrzuje, že text musel Harrison napsat 
před srpnem 1967, kdy Epstein zemřel.

          Ray Maatook před bistrem

Renovace bistra  
Léta uzavřené přízemní bistro Sgt. Pep-
pera u liverpoolské křižovatky ulic Penny 
Lane a Allerton Road má konečně šanci na 
znovuotevření. Původní plán majitele Raye 
Maatooka na přístavbu prvního patra rad-
ní v roce 2007 zamítli s odůvodněním, že 
by stavba bránila výhledu na kostel svatého 
Barnabáše. Ray plány upravil ke spokoje-
nosti městského úřadu, takže okolí slav-
né Penny Lane už snad brzy nabídne pout-
níkům další občerstvovací zařízení v duchu 
Beatles. Budova původně sloužila jako za-
stávkový objekt městské hromadné dopra-
vy s dispečerskou kanceláří a veřejnými zá-
chodky. Později zde byla otevřena kavárna 
s restaurací, vyzdobená fotografiemi, pla-
káty a memorabiliemi Fab Four.

                     Mini Cooper

Zase ten Ringo 
Porotce soutěže Britain´s Got Talent Piers 
Morgan se obul do Ringa Starra. Stalo se 
tak po incidentu na Chelsea Flower Show, 
kde Ringo odmítl dát autogram jedné po-
starší dámě. Ta se po jeho odseknutí – „au-
togramy nedávám, vy jste nečetla můj web?“ 
– rozplakala. Morgan Starra nešetřil: „Ringo 
byl z Beatles vždycky nejméně talentovaný, 
nejošklivější, prostě tam nezapadal. A nyní 
můžeme seznam jeho negativ s jistotou 
rozšířit ještě o: odporný, sobecký, chamtivý 
a bezohledný.“

Anketa BeatlesRadia.com 
BeatlesRadio.com uspořádalo anketu, ve 
které hlasovalo více než 400 posluchačů. 
Téma: Jaké album nebo singl Beatles bys-
te si rádi stáhli? V kategorii desek vyhrála 
Abbey Road, za ní následovali The Beatles, 
Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band, Re-
volver, Rubber Soul. V kategorii písní se na 
první příčce umístila skladba A Day In The 
Life, za ní pak In My Life, Golden Slum-
bers/Carry That Weight/The End, Hey Jude, 
Strawberry Fields Forever.

Beatlemánie na MINI United   
Ve dnech 22. – 24. května se v britském 
Silverstonu uskutečnil celosvětový festival 
MINI United. Akce proběhla u příležitosti 
50. výročí zahájení provozu aut typu Mini 
Cooper, se kterými jezdili i členové Beatles. 
Jeden takový model, věrná kopie psyche-
delicky pomalovaného vozítka George Har-
risona, byl při oslavách předán jeho ženě 
Olivii. Ta ho ještě letos slíbila vydražit a vý-
těžek věnovat Georgeově nadaci Material 
World Charitabli Foundation. Původní le-
gendární Mini bylo možné vidět i ve filmu 
Magical Mystery Tour.

Vychází singl Quarrymen 
Skupina Quarrymen vydává po více než pa-
desáti letech další singl. První pod hlavičkou 
této skupiny byl nahrán v roce 1958. Dnes 
je to jedna z největších rarit všech dob, jeho 
jediný dochovaný výlisek vlastní pouze Paul 
McCartney. Nyní v rámci televizního vzpo-
mínání na hamburský Star Club natočili 
Quarrymeni ve studiu titulní píseň Never 
Stop Rockin‘ Rollin‘. Na druhé straně CD 
singlu se starým vinylovým designem se 
nachází živá verze hitu Twenty Flight Rock. 
Novinku vydává společnost Garrelt Danker 
Medienproduktion a zakoupit ji můžete na 
adrese www.garyland.de.

Setkání Lennon & McCartney   
Americký ilustrátor Eric Cash namaloval 
pod názvem „Introduction“ obraz zachycují-
cí první setkání Lennona s McCartneym na 
zahradní slavnosti kostela St. Petera v liver-
poolském Wooltonu dne 6. července 1957. 
Malba bude viset na místě, kde k historic-
kému setkání budoucích Beatlů mezi od-
poledním a večerním vystoupením Quarry-
menů došlo – ve společenském sále sva-
topetrské farnosti.

Fandové vydávají kolekci DVD 
Fanoušci Beatles nezahálejí, a tak se objeví 
komplet pěti disků DVD s více než 13 ho-
dinami filmového materiálu. Jednotlivé  dis-
ky ponesou názvy jako například The Be-
atles Liverpool, The Beatles London a The 
Beatles Hamburg & The Hamburg sound, 
a představí jednotlivá místa, která jsou spja-
ta s historií slavné skupiny.

Něco nového ze soukromí
Ukázky z osobního života Johna Lennona v 
období 60. let obohatí expozici liverpoolské-
ho muzea Beatles Story. Snímky z rodinné-
ho archivu Johnovy první manželky Cyn-
thie a syna Juliana mapují příběh, který za-
číná setkáním Johna s Cynthií na umělecké 
škole a pokračuje přes jejich tajnou svatbu 
k narození Juliana v roce 1963, kdy Beatle-
mánie nabírala na celosvětové síle. Julian 
Lennon k tomu řekl: „John Lennon je ido-
lem milionů lidí, kteří vyrůstali na jeho hud-
bě a ideálech, ale pro mě je to otec, kterého 
jsem miloval a ztratil.“ Výstava nazvaná The 
White Feather: The Spirit Of Lennon potr-
vá od 17. června do 31. prosince. K vidění 
bude i rukopis písně Paula McCartneyho 
Hey Jude.

Sir Paul bere stopaře 
Po dlouhé pěší túře na karibském ostrově 
Mustique byl Dan Hall z Jižního Walesu 
rád, když vedle něho zastavilo auto a na-
bídlo mu svezení. Že jede s Paulem Mc-
Cartneym si mladý turista uvědomil až když 
začal Sir mluvit o chystaných koncertech. 
„Nikdy jsem nebyl velkým fandou Beatles, 
proto jsem ho zpočátku nepoznal,“ přiznal 
se Dan a dodal: „Hezky jsme si popovídali, 
byl úplně normální, sympatický.“

Nový kubánský hrdina? 
Fidel Castro prý lituje, že nepoznal Beatles 
dříve. Dokonce přiznal, že sdílel Lennonovy 
sny a lituje, že se o něm dozvěděl příliš poz-
dě. Hudba Brouků byla až do roku 2000 na 
Kubě zakázaná.

Pověsti o zásnubách
Podle britského bulvárního plátku Sunday 
Express by měli být Paul McCartney a Nan-
cy Shevell zasnoubeni. Paulův mluvčí to 
však rezolutně popírá: „To není pravda, ne-
jsou zasnoubeni. To je naprostý nesmysl.“

McCartney napsal Obamovi 
Paul McCartney aktivně vystoupil v boji za 
mír na Středním východě. Na podporu or-
ganizace OneVoice napsal osobní dopis 
prezidentovi Spojených států Baracku Oba-
movi. OneVoice nyní podporuje 650 tisíc 
lidí, kteří volají po ukončení konfliktu mezi 
Izraelem a Palestinou. Mezi sympatizanty 
této organizace patří také Danny DeVito  
a Muhammad Ali.

Beatles Day 
Letošní Beatles Day vychází na 10. červen-
ce. Organizátoři jeho oslav v Liverpoolu již 
plánují, na jaké účely půjdou získané pení-
ze. Podle slov Lennonovy sestry Julie Bair-
dové je jisté, že výtěžek bude rozdělen mezi 
charitativní společnosti Imagine, Liverpool 
Unites a Marina Dalglish Appeal. V loňském 
roce se podařilo získat 50 tisíc liber.
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                                         Luboš Červený

Beatles jako androidi  
Počátkem září se na trhu objeví nová po-
čítačová hra The Beatles: Rock Band. Na 
veletrhu počítačových her v Los Angeles ji 
uvedli samotní Beatles: Ringo Starr a Paul 
McCartney. Hra nabízí všem fanouškům je-
dinečnou příležitost zažít na vlastní kůži pří-
běh Beatles. Hráči nebudou jen pasivními 
diváky a posluchači, ale stanou se součástí 
kapely, a dostanou tak možnost nahrávat 
desky a dobývat s Brouky svět. Hrát na ky-
tary či bicí a zpívat se bude jako při karaoke. 
Na přípravě samotné hry se podíleli Paul  
s Ringem a Yoko Ono, především na kom-
pilování pětačtyřiceti písní, které soubor ob-
sahuje. „Ze hry jsme naprosto nadšení,“ 
shodli McCartney se Starrem. „Kdo by si 
pomyslel, že jednou skončíme jako andro-
idi,“ zavtipkoval navíc Paul McCartney.

             Paul s Ringem v Los Angeles

Na Street View být nechce 
Obrázky londýnského domu Paula McCart-
neyho byly na jeho vlastní žádost odstraně-
ny ze služby Street View, kterou poskytuje 
Google. McCartney byl údajně velmi rozhoř-
čen, když na internetu viděl fotografie svého 
domu v St. John‘s Wood. Jednal tak v roz-
poru s dalšími miliony lidí, kteří jsou naopak 
nadšeni, že je jejich dům na internetu.

Producent Beatles ve vězení
Americký hudební producent Phil Spector 
byl odsouzen na 19 let vězení za vraždu 
hollywoodské herečky. Spector se proslavil 
hlavně jako tvůrce takzvaných zvukových 
stěn, což byly záznamy kupení zvuků jed-
notlivých hudebních nástrojů na sebe. V 60. 
letech spolupracoval s Beatles a produko-
val také první sólová alba Johna Lennona  
a George Harrisona.

Prince‘s Trust na internetu 
Živé nahrávky Paula McCartneyho, George 
Harrisona, Erica Claptona, Eltona Johna, 
Tiny Turner a dalších z londýnského kon-
certu Prince‘s Trust jsou nyní k dispozici na 
internetovém obchodě iTunes. Videoklipy 
poskytla společnost BBC. Na jednom videu 
společně hrají George Harrison, Eric Clap-
ton a Ringo Starr skladbu While My Guitar 
Gently Weeps. Paul McCartney si s Tinou 
Turner zazpíval píseň Get Back.

Allen Klein zemřel   
Ve věku 77 let zemřel nástupce Briana 
Epsteina u Beatles Allen Klein. Skonal 
4. července v New Yorku na následky Al-
zheimerovy choroby.

Zajímavá dražba  
1. července byla v londýnské Christie’s vy-
dražena akustická kytara Hofner Senator 
z roku 1958, kterou John Lennon koupil  
u Hessyho v Liverpoolu.  Neznámý kupec 
za ni dal 205.250 liber. Její pravost potvrzo-
val certifikát od George Harrisona. 

Martin Scorsese v Liverpoolu 
Slavný režisér Martin Scorsese zavítal do 
Liverpoolu. Prohledával zde místní archivy, 
aby zajistil co nejvíce podkladů pro svůj 
chystaný dokument o Georgeovi Harrisono-
vi. Zpovídal také všechny lidi, kteří se s Ge-
orgem kdy setkali. 

Beatlemánie v Hamburku  
Do prostor bývalého muzea erotického 
umění na hamburském Reeperbahnu bylo 
nyní situováno muzeum Beatles pod ná-
zvem Beatlemania. Na 1.300 metrech čtve-
rečních v pěti podlaží a kousek od nedávno 
otevřeného Beatles Platzu mohou návštěv-
níci sledovat vývoj skupiny od Hamburských 
dnů až do jejich rozpadu.

Zábradlí na prodej   
27. května bylo v Bournemouthu za 750 li-
ber vydraženo bílé kované zábradlí z bal-
konu domu, který v 60. letech koupil John 
Lennon své tetě Mimi. Ta v něm žila až do 
své smrti v roce 1991. O tři roky později byl 
domek zbourán. 

              Hamburské muzeum

        Neil s Paulem při A Day in the Life 

I Ringo na chodník 
Příští rok by hollywoodský chodník slávy 
měla z muzikantské branže rozšířit jména 
jako: Ringo Starr, Bryan Adams, Funk Bro-
thers, Alan Jackson, Chaka Khan, Van Mo-
rrison, Marco Antonio Solis, ZZ Top a Roy 
Orbison.

Ukradená ponorka                 
Dřevěný model Žluté ponorky, který od roku 
1990 visel nad vchodem do muzea Beatles 
Story v Liverpoolu, někdo ukradl. Ředitel 
Jerry Goldman řekl: „Jsme velmi rozrušení 
a rozhněvaní nad takovým vandalským či-
nem a nabízíme odměnu sto liber tomu, kdo 
pomůže vrátit naši ponorku.“ 

Vítězná Yoko Ono 
Dle soudního rozhodnutí je Yoko Ono opráv-
něným držitelem autorských práv k raritním 
záběrům zachycujícím Johna Lennona  
a jeho rodinu v Londýně v roce 1970. Spo-
lečnost World Wide Video LLC v březnu 
2008 obvinila Yoko Ono z porušování au-
torských práv.  Filmová společnost použila 
raritní záběry Johna Lennona v dvouhodi-
novém dokumentu 3 days in the life, kte-
rý plánovala promítat na soukromé škole  
v Maine. Právníci vdovy po Johnu Lennono-
vi však projekci zastavili. Yoko koupila video 
pásky v roce 2002 od Anthonyho Pagoly za 
300 tisíc dolarů. Společnost World Wide Vi-
deo LLC tvrdila, že prodej byl neplatný, pro-
tože šlo údajně o zcizené kopie. Originál prý 
koupili oni v roce 2000 za 125 tisíc dolarů.

Georgeovi se daří
Nejnovější výběr hitů George Harrisona 
Let It Roll vstoupil do britské hitparády na 
4. příčce, což znamená nejlepší umístění 
alba tohoto ex-beatla od roku 1973. Za prv-
ní týden se jej prodalo 28 tisíc kopií. V USA 
dosáhly prodeje necelých 20 tisíc kusů, což 
stačilo na 24. místo.

McCartney & Young   
První den letošního festivalu v Glastonbu-
ry uzavřel v sobotu 27. června Neil Young. 
Blok svých skladeb zakončil beatlesáckou 
A Day In The Life. V průběhu písně se na 
pódiu nečekaně objevil Paul McCartney  
a s překvapeným Youngem si s chutí zazpí-
val její prostřední část. 

Vysoko v oblacích animovaně
Paul McCartney poskytne dvacet písniček 
k animované adaptaci jeho knížky pro děti 
High in the Clouds. Magazín Variety infor-
moval, že film je jedním z 11 připravovaných 
projektů nové produkční společnosti Uni-
que Features. O režii se postará Rob Min-
koff, známý například animovaným filmem 
Lví král. 

Hey Jude je jednička
U příležitosti sedmašedesátých narozenin 
Paula McCartneyho oslovil časopis Rol-
ling Stone své čtenáře s anketou o nejob-
líbenější píseň složenou oslavencem. Vý-
sledek je od prvního místa k desátému ná-
sledující: Hey Jude, Penny Lane, Maybe I‘m 
Amazed, Helter Skelter, Oh! Darling, Live 
And Let Die, Eleanor Rigby, I Will, Jet a Yes-
terday. Jak vidno, čtenářům se líbí celá jeho 
tvorba od Beatles přes Wings až k sólovým 
projektům.

Seržant vydražen 
V aukci Christie‘s byl prodán plakát s mo-
tivem Sgt. Peppera, který podepsali všich-
ni čtyři členové Beatles. V úterý 23. června 
tento poklad z arzenálu fanklubu Velké Bri-
tánie koupil nový šťastný majitel za 52.500 
dolarů.


