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        z beatlesácké rodinky                                                                             

Vystavené originály 
10. října 2009 byla v americkém Province-
townu zahájena výstava čtrnácti originál-
ních kreseb Johna Lennnona vytvořených 
v roce 1972. Ukázky z Lennonova skicáře 
představují portréty Yoko Ono, její dcery 
Kyoko a několik abstraktních a žertovných 
skic.

                 USB Beatle jabko

Quarrymen na DVD 
Jako jedna z epizod ze seriálu „Star – Club 
TV“ vyšel 1. prosince 2009 na DVD snímek 
s názvem The Quarrymen – The Band That 
Started The Beatles. Obsahuje záznam 
koncertu Quarrymen v německém baltském 
letovisku Dahme, rozhovory o vzniku skupi-
ny s původními členy Colinem Hantonem, 
Lenem Garrym a Rodem Davisem, jejich 
první singl po padesáti letech atd. Vše v ně-
mecké a anglické verzi – obě jsou 65 minut 
dlouhé a výraznou měrou se na nich podílel 
Horst Fascher. Vydává německá společnost 
Garrelt Danker Medienproduktion. Objed-
nat lze na adrese www.garyland.de.

                         Část expozice

Mladý spisovatel
Nedávno byla objevena esej, kterou jako 
desetiletý napsal Paul McCartney. Rukopis, 
popisující korunovaci královny Alžběty II., 
ležel nepovšimnutý v liverpoolské městské 
knihovně déle než 50 let. McCartney svoji 
úvahu napsal v roce 1953 a poslal ji do ob-
lastní literární soutěže. Autor se v ní vyzná-
vá z obdivu k Alžbětě II., kterou nazval „naší 
půvabnou mladou královnou.“ Dílko objevil 
literární vědec Kevin Roach a konstatoval, 
že Paulův styl je na jeho věk vyspělý. „Řekli 
byste, že to napsal určitě někdo starší, tak 
14 – 15 let,“ uvedl Roach. Malý McCartney 
se tehdy stal vítězem kategorie do deseti 
let. Jako cenu dostal poukázku na nákup 
knih v liverpoolském knihkupectví Lord 
Mayor. Zajímavý dokument bude vystaven 
v roce 2013 jako součást expozice u příleži-
tosti šedesátého výročí korunovace králov-
ny Alžběty II. Mírový kráter  

Mezinárodní měsíční zeměpisná společ-
nost oznámila, že jeden z měsíčních kráte-
rů v oblasti  Lacus Somniorum (Jezero snů) 
byl k poctě Johna Lennona pojmenován 
„Peace Crater“. 

Beatles na USB disku
Remasterovaný katalog Beatles se 7. pro-
since 2009 objevil na USB disku ve tvaru 
zeleného jablíčka. To obsahuje 14 alb sku-
piny, booklety jednotlivých alb v digitální po-
době a 13 krátkých dokumentárních filmů. 
Vyšel v limitované edici 30 tisíc kusů a jeho 
cena je 200 liber.

Beatles v Britské knihovně 
Při návštěvě Londýna nezapomeňte na-
vštívit stálou výstavu Beatles memorabilií v 
Britské knihovně u Euston Station. Expozi-
ce obsahuje i několik artefaktů, které nena-
jdete nikde jinde. Hlavní vitrína nabízí origi-
nální texty, fotografie apod. Vstup je volný, 
ale focení a filmování zakázané.

                 Červen v HMV kalendáři

McCartney k Universalu
Paul McCartney oznámil, že podepsal do-
hodu s hudební společností Universal Mu-
sic Group na album s živými nahrávkami 
posledních koncertů v New Yorku. Jeho 
příští album Good Evening New York City 
bude v Británii distribuovat Mercury Re-
cords, jež patří Universalu.

Charitativní  kalendář  
V limitované edici charitativního kalendáře 
firmy HMV se na červnové stránce pro rok 
2010 objeví Paul McCartney. Výtěžek z pro-
deje by měl pomoci při léčbě dětské rakovi-
ny. Kalendář si můžete objednat na adrese 
www.hmv.com. Stojí 7,99 liber nebo 12,66 
dolarů.

Box of vision v Evropě
Luxusní Box of vision byl na letošní vánoce 
v prodeji také v Británii a Evropě. Box obsa-
hující kopie obalů LP desek Beatles v jejich 
původní velikosti byl vydán v licenci společ-
nosti Apple Corps Ltd. Součástí kompletu 
je kromě britských a amerických obalů také 
prostor pro umístění kompletní diskografie 
Beatles (celkem 32 CD). Ideální dárek lze 
objednávat na www.harddaysnightshop.
com nebo www.boxofvision.com.

Bulvár knižně
Miss O‘Dell: My Hard Days and Long Nights 
with The Beatles, The Stones, Bob Dylan, 
Eric Clapton, and the Women They Loved 
je název knižního titulu, ve kterém Chris 
O’Dell vzpomíná na časy strávené s výše 
uvedenými muzikanty v průběhu 60. let. Ne-
smrtelnou ji učinila píseň George Harrisona 
„Miss O’Dell“. S Georgem se sblížila nato-
lik, že se k němu do Friar Parku na čas na-
stěhovala. V knize vzpomíná i na den, kdy 
se Harrison přiznal Starrovi, že spal s jeho 
Maureen. „Víš, Ringo, miluji tvou ženu,“ při-
znal se George, když seděli u Ringa v ku-
chyni. „Lepší ty, než někdo cizí,“ reagoval 
prý Starr. O’Dell přiznává, že i s Ringem 
měla tříměsíční pletky. Se svou výpovědí 
čekala až do Georgeovy smrti v roce 2001, 
pak teprve začala oživovat své paměti. Jak 
sama tvrdí, Ringo jí ke knize požehnání dal. 

Ukuleloví Brouci 
Greg Hawkes, klávesista americké skupiny 
Cars, vzdal hold Broukům zvláštním albem. 
Jeho CD The Beatles UKE je 15ti písňovou 
sbírkou Beatles melodií hraných na ukulele. 
Nápad takového alba není přitažený za vla-
sy, když uvážíme, že George Harrison byl 
známým vyznavačem tohoto nástroje. 



               Voskoví Brouci v Indii

Fanoušci Beatles soptí
Americká firma BlackBerry využila ve své 
reklamě na nové smartphony píseň All You 
Need Is Love. Tuto „hymnu hipíků“ považu-
jí fanoušci přímo za modlu a proto na její 
využití v televizní reklamě reagují obzvlášt 
rozhořčeně.

Další klenot do sbírky   
Sebastian Vettel, řidič stáje Red Bull formu-
le F1, získal od tiskové mluvčí formule Anny 
Bradshaw LP desku With the Beatles s pod-
pisy Brouků. Stalo se tak 1. listopadu 2009 
po závodě v saudsko arabském Abú Dhabi. 
Když totiž Vettel zjistil, že Anna tento klenot 
chce prodat v aukci, nabídl jí, že desku od 
ní koupí za čtyři tisíce dolarů.  

                         Vzácné poklady

Výstava plakátů    
V anglickém Chesteru proběhla od 15. do 
18. října 2009 prodejní výstava původních 
filmových plakátů Beatles ze 60. let. Sou-
částí kolekce byly i tři vzácné originální 
plakáty z filmů  A Hard Day‘s Night (1964), 
Help! (1965) a Yellow Submarine (1968). 
Předpokládaná cena - 850 liber.

                   Pattie s Cynthií v Jerevanu

Premiéra písní McCartneyho
1. listopadu 2009 byly zveřejněny dvě nové 
písně Paula McCartneyho. První je živá na-
hrávka z nového alba Good Evening New 
York City a druhou je skladba I Want To 
Come Home, kterou McCartney napsal pro 
nový film s Robertem De Nirem Everybo-
dy‘s Fine. Ten si svou premiéru odbyl v pro-
sinci. Kromě nové Paulovy písně zazní ve 
filmu také verze Let It Be od Arethy Franklin.

Nelegálně na webu
Britská nahrávací společnost EMI, která 
vlastní práva na nahrávky Beatles, zažalo-
vala web BlueBeat.com za porušování au-
torských práv. Americká firma neoprávněně 
prodávala stažené nahrávky slavné čtveři-
ce. Soud v Los Angeles se přidal na stra-
nu firmy EMI, když rozhodl, že internetový 
obchod BlueBeat.com, který vlastní spo-
lečnost Media Rights Technologies, musí 
okamžitě zastavit prodej nahrávek Beatles. 

Beatles s Bestem v Indii 
Muzeum Beatles Story zapůjčilo v rámci 
akce na turistickou propagaci města Liver-
poolu své voskové figuríny Brouků obchod-
nímu domu Shopping Mall v indickém Dilíí. 
Ty se však vlivem vysokých teplot v pro-
storu, kde byly vystaveny, začaly roztékat. 
Naštěstí byly pojištěné na 100 tisíc liber. 
Akci tak zachraňoval další liverpoolský vy-
slanec, původní bubeník Beatles Pete Best, 
který zde odehrál 2. a 3. listopadu 2009 dva 
koncerty.

And I Love Her s Carlou Bruni
Francouzská první dáma Carla Bruni nato-
čila s Harrym Connickem Jr. v Paříži cover-
verzi písně z pera dvojice Lennon-McCart-
ney And I Love Her. Duet vyšel jako bonus 
na evropském vydání Connickova alba Your 
Songs. 

The Beatles: Rock band
V průběhu letošního září se prodalo více 
než 595 tisíc kopií hry The Beatles: Rock 
Band. Prozatím je prodejnost odhadována 
na milion kusů. Vydavatelská společnost 
ale očekávala mnohem vyšší prodeje, proto 
hru hodnotí jako neúspěšnou.

Beatles na vinylu
Jeff Jones ze společnosti Apple Corps 
oznámil, že remastrované nahrávky Beatles 
vyjdou i na vinylových deskách. Pro hudeb-
ní časopis Mojo řekl, že datum vydání zatím 
není určen.

CD Y Not 
Nové album Ringa Starra, nazvané „Y No“, 
vyjde 12. ledna 2010 na značce Hip - O/
Universal Records. Ringovi s ním trochu po-
mohl i Paul McCartney. Zahrál a zazpíval si 
na prvním singlu Walk With Me nebo v písni 
Peace Dream. Deska bude obsahovat také 
autobiografickou skladbu The Other Side Of 
Liverpool. Mezi spolupracovníky se objeví 
jména známá z minulých Ringových desek: 
Joe Walsh, Joss Stone, Van Dyke Parks, 
Ben Harper a Richard Marx.

Aukce fotografií   
Sedm snímků Beatles, které nafotila tehdy 
čtrnáctiletá Gwyn Blanchard při natáčení 
filmu Help! na salisburských pláních, bylo 
nyní vydraženo za 2.200 liber.

Dobře pamatovatelní Brouci
Music Choice zveřejnil výsledky ankety, 
ve které oslovil 4.136 lidí žijících v Evro-
pě. Tématem jejich průzkumu byla znalost 
textů známých hitů. Jednoznačně zvítězili 
Beatles s písní A Hard Day‘s Night, jejíž 
začátek odzpívalo 89% lidí, zatímco úvod-
ní slova písně Michaela Jacksona Thriller 
nebo „pecky“ Elvise Presleyho Blue Suede 
Shoes si vybavilo jen 23% lidí. Zajímavé 
bylo i zjištění, že Jacksona bylo schopno 
reprodukovat dvakrát více žen než mužů.

Jerevan tleskal Cynthii s Pattií
Bývalé manželky Johna Lennona a George 
Harrisona – Cynthia Lennon a Pattie Boyd 
– byly pozvány do armenského Jerevanu. 
U příležitosti otevření Cafesjian Centra zde 
8. listopadu 2009 proběhla autogramiáda 
jejich knih „John“ a „Wonderful Tonight“ s 
řadou rozhovorů. Obě ženy se na jednom 
pódiu setkali poprvé. Škoda, že společně 
nezavítaly také do Prahy.

Nowhere boy v Livouši
23. listopadu 2009 se v rodišti Beatles,  Li-
verpool Odeon, uskutečnila speciální chari-
tativní projekce filmu o dětství Johna Len-
nona nazvaného Nowhere boy.

Beatles na iPhone
Pro mobilní telefony iPhone je k dispozici 
nová aplikace nazvaná The Beatles Walk 
London. Byla vytvořena k 40. výročí umís-
tění alba Beatles Abbey Road v britské a 
americké hitparádě. Mobilní aplikace vás 
provede po šestnácti londýnských loka-
litách týkajících se Beatles, jako je slavný 
přechod na Abbey Road nebo budova App-
le v Savile Row. Cena aplikace je 99 centů.

                       Ringovo nové CD

Paul v Royal Albert Hall   
Televize BBC 1 odvysílala 19. listopadu 
2009 záznam benefičního koncertu Chil-
dren In Need Rock, který se uskutečnil v 
londýnské Albert Hall. Jedním z účinkují-
cích byl i Sir Paul McCartney, který předvedl 
Back In The USSR, Get Back a Hey Jude. 



                                         Luboš Červený

Oceněný McCartney
Nejvyšší americké ocenění na poli populár-
ní hudby, Gershwinovu cenu, obdrží na jaře 
2010 Paul McCartney.

Paul McCartney láme rekordy
Vstupenky na koncert, který se uskutečnil 
22. prosince 2009 v londýnské O2 Areně, 
byly vyprodány za pouhé čtyři sekundy.

                  Dražený návrh obalu

Kupte si posledního Lennona
Raritní nahrávky Johna Lennona z jeho po-
sledního nahrávání s doprovodnou kapelou 
byly pořízeny 19. srpna 1980. Ukázky jsou 
nyní ke slyšení na serveru www.lennonta-
pes.com s komentářem popisujícím jejich 
vznik. Zájemci si mohou předobjednat jejich 
stažení. 

Liddypool: město Beatlů
15. ledna vyšla v nakladatelství Dalton Wat-
son Fine Books kniha liverpoolského rodá-
ka Davida Bedforda - Liddypool: Birthplace 
of The Beatles. Jedná se o publikaci, která 
se výhradně soustřeďuje jen na Beatles a 
Liverpool, a to od dětství jednotlivých Brou-
ků po slavnostní přijetí již světoznámých 
Fab Four na místní radnici 10. července 
1964. Předmluvu napsal Pete Best.   

Krachující DJ   
Dvaašedesátiletý diskžokej rádia One, Mike 
Read, byl vzhledem ke špatné finanční si-
tuaci (neplacení daní) nucen prodat svoji 
sbírku vinylových desek, která čítá 120 ti-
síc kusů. Ta kromě oficiálních alb Beatles 
obsahovala také jejich raritní nahrávky, jako 
demo verze Lennonovy Whatever Gets You 
Through The Night nebo sadu devíti promo 
nahrávek Paula McCartneyho s podepsa-
nou fotografií. Sbírka má hodnotu kolem 
600 tisíc liber. 

         Prosincový Monthly Book z roku 1963

           Lennonův George Robledo

Největší omyl
Paul McCartney poprvé veřejně přiznal, že 
jeho manželství s Heather Millsovou bylo 
největším omylem jeho života. Prozradil to 
v rozhovoru pro časopis Q. Zároveň řekl, 
že seznámení s jeho současnou přítelkyní 
Nancy Shevellovou bylo nejlepší událos-
tí, kterou zažil v tomto tisíciletí. Vyjádřil se 
také ke svému věku: „Jsem moc šťastný. 
Proč bych měl jít do důchodu? Sedět doma 
a koukat na televizi? Ne, díky. Radši budu 
dál hrát.“ Kompletní rozhovor vyjde v ledno-
vém čísle časopisu Q.

Macca na X- Faktoru
Pořadatelům britské soutěže X-Factor na-
konec plán na získání speciálního hosta pro 
finálový večer vyšel. Paul McCartney svoji 
účast přislíbil a v sobotu 13. prosince 2009 
před rozhodujícím kláním zazpíval své dvě 
koncertní lahůdky: Drive My Car a Live And 
Let Die. Na dotaz, koho považuje za favori-
ta soutěže odpověděl: „Myslím, že oba jsou 
dobří, jeden z nich určitě vyhraje.“ Připomí-
nalo to proslulou poznámku Johna Lenno-
na z období začátků Beatles: „Doufáme, že 
jsme konkurzem prošli.“ X-Factor sledovalo 
průběžně v průměru 14 milionů diváků. Bezmasé pondělky!

Ve čtvrtek 3. prosince 2009 navštívil Paul 
McCartney Evropský parlament, aby lobo-
val za svou akci „Bezmasé pondělky“. Sní-
žení konzumace masa má podle jeho slov 
přispět ke snížení globálního oteplování. K 
této kampani ho údajně inspirovaly vzpo-
mínky na bývalou ženu Lindu. 

McCartney živě v Rock Bandu
Počítačová hra The Beatles: Rock Band 
je od 5. ledna obohacena o několik kous-
ků. Jedná se o živé verze písní Paula Mc-
Cartneyho z nedávno vydaného alba Good 
Evening New York City. New York Pack 01 
obsahuje skladby Band On The Run, Jet a 
Sing The Changes. Majitelé Playstation 3 si 
museli počkat až do 7. ledna.

O Zlatý glóbus
Paul McCartney byl na cenu nominován s 
písní I Want To Come Home, kterou napsal 
pro film Everybody‘s Fine. Bude se rozho-
dovat mezi ním, U2 a Karen O. Slavnostní 
ceremoniál předávání cen se uskuteční 17. 
ledna.

Muzeum bude možná zavřeno 
Muzeum Johna Lennona v japonském 
městě Saitama bude pravděpodobně na 
podzim 2010 zavřeno. Od 9. října 2000 je 
zde k vidění přes 130 osobních předmětů 
a memorabilií, které muzeu věnovala Yoko 
Ono. Právě na podzim příštího roku vyprší 
smlouva o zapůjčení a je možné, že už ne-
bude obnovena.

Nepoužitý obal na prodej    
V roce 1968 vytvořil popartista Jim Dine 
na žádost firmy Capitol několik ilustrací 
pro chystané album Beatles. Projekt byl ale 
zrušen, protože Beatles odešli od Capito-
lu a ve Spojených státech začali vydávat 
pod značkou Apple. Aukční síň Bonhams & 
Butterfields v Los Angeles vydražila jeden 
nepoužitý návrh obalu, který pochází ze 
soukromé sbírky prezidenta firmy Capitol 
Records Sala Iannucciho a jeho ženy Aile-
en, za 51.850 dolarů. 

Nejprodávanější album dekády
Americký informační systém Nielsen Sou-
ndScan zveřejnil žebříček nejprodávaněj-
ších alb této dekády, tj. v letech 2000-2009. 
Nejprodávanějším albem v USA je výběr 
největších hitů Beatles prodávaný pod ná-
zvem 1. Prodalo se ho 11 a půl milionu.

Podpisy stále letí
Aukční síň Bonhams uspořádala v Londýně 
aukci memorabilií. V nabídce bylo také pro-
sincové číslo měsíčníku The Beatles Book 
z roku 1963. Jeho cena se vyšplhala na 12 
tisíc liber.

Fotbalová legenda
Badatelé věří, že kresba použitá na obalu 
Lennonova alba Walls And Bridges zobra-
zuje hlavičkující legendu fotbalového klubu 
Newcastle United Georgea Robleda ve ví-
tězném zápase proti Arsenalu v roce 1952. 
Tehdy bylo Johnovi 12 let. 


