
Novinky                                                                               
        z beatlesácké rodinky                                                                             
Beatles s Elvisem v aukci 
27. srpna 1965, po koncertě v San Diegu, 
se krátce po 22. hodině Beatles setkali s 
Elvisem Presleyem v jeho domě v Bel Air. 
Jeden člen Elvisovy ochranky tehdy získal 
všechny podpisy Beatles na útržek z Pres-
leyho kalendáře s datem 27. srpna1965. 
Tento originální dokument byl nabídnut 5. 
dubna aukční síní Heritage v texaském Dal-
lasu. Vyvolávací cena činila 50 tisíc dolarů.

užívajících si klidu a relaxování ve známém 
anglickém letovisku. Idylka působí jako klid 
před bouří. Již za měsíc totiž vychází singl 
She Loves You, vzniká pojem Beatlemánie 
a z Brouků se stávají celosvětové hvězdy. 
Autorská práva k těmto fotografiím získal od
neznámého autora publicista Tony Barrow, 
který se skupinou spolupracoval v letech 
1963 – 1968, a nyní se chystá je publikovat 
v nové knize o Beatles. 

       Chvíle volna ve Wenston-Super-Mare         ve 

              Keramická verze Sgt. Pepře

DVD o muzikálu Love 
24. června se na pultech obchodů obje-
vil nový titul. Je jím DVD s dokumentem o 
muzikálu LOVE nazvané All Together Now. 
Titul vydal Apple Corps Ltd. ve spolupráci 
s Cirque du Soleil a distribuje ho společ-
nost EMI Music. Film zachycuje dění kolem 
vzniku projektu až po jeho uvedení v Las 
Vegas včetně ocenění alba cenou Grammy 
a  je věnován zesnulému Neilovi Aspinallo-
vi, producentovi tohoto DVD. Délka disku je 
122 minut, samotný dokument je dlouhý 84 
minut. Zvuk je samozřejmě ve formátu 5.1, 
stereo a DTS.

                 Američtí Beatles doma

Sklepní perly
Cembalo, které zvukově obohatilo Beatles 
nahrávky All You Need Is Love a Lucy In 
The Sky With Diamonds, rozšířilo sbírku 
hudebních memorabilií v londýnském Hard 
Rock Vault. Přiřadilo se tak k Lennonovu 
ručně psanému textu Instant Karma. 

Paul chce Heather 
Ne zpět jako ženu, ale během nadcháze-
jícího 14-ti měsíčního celosvětového turné 
chce být co nejvíce se svojí dcerou Beat-
rice. Proto bude muset uzavřít dohodu s 
Heather. Exmanželce tak bude muset platit 
hotely a letenky, aby s dcerou a s ní mohl 
cestovat po světě. „Paul se zoufale snaží 
udržet Beu blízko sebe. Kdyby vyrazil na 
turné bez ní, bude nešťastný,“ uvedl Paulův 
známý listu News of the World. „Uvědomuje 
si, že bude muset s Heather omezit rozpory 
na minimum. Myslí si, že když nechá Hea-
ther, aby s ním během turné všude létala, 
bude to nejlepší řešení,“ dodal známý, pod-
le kterého však mnozí Paulovi blízcí plánu 
moc nevěří. „Heather je tak nepředvídatel-
ná, že se může stát cokoli,“ dodal. 

Keramický Seržant 
Album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band bylo inspirací pro Jima Coopera z 
umělecké Otago University v Dunedin. 
Učitel keramiky vytvořil téměř věrnou kopii 
sestavy více než 100 figurek ikon, umístě-
ných na obalu tohoto kultovního alba 60. 
let. Mezi původní osobnosti přiřadil i  své 
oblíbence jako herečku Gretu Garbo nebo 
boxera Sonnyho Listona. Práce na keramic-
kém ztvárnění Seržantovské předlohy mu 
trvala přes rok.

Neilův pohřeb 
Yoko Ono, Stella McCartney a Barbora 
Bach se přišly za skupinu Beatles rozloučit 
s „pátým Beatlem“ Neilem Aspinallem. Mezi  
250-ti  smutečními hosty na hřbitově St. 
Mary Virgin v londýnském Twickenhamu byli 
7. dubna i Sir George Martin a nejlepší Nei-
lův přítel z mládí Pete Best. Paul McCartney 
ani Ringo Starr se obřadu nezúčastnili.

Meky Žbirka oněměl!
Slovenský zpěvák Miroslav Žbirka úplně 
ztratil řeč, když mu jeho manželka Kateřina 
k narozeninám dala podpisy všech členů 
Beatles! „Miro už delší dobu na internetu 
pokukoval po podpisech Johna Lennona 
a George Harrisona, ale myslel si, že jsou 
moc drahé. Začala jsem tedy potají zjišťo-
vat, kde by se autogramy daly koupit. Na-
razila jsem na ně v Londýně, ve speciálním 
obchodě se všelijakými relikviemi slavných 
skupin,“ vypráví paní Žbirková. „Přišla jsem 
do obchodu a prodavač mi oznámil, že pod-
pisy těchto dvou nežijících členů Beatles 
před několika dny dali do aukce. Jelikož se 
ta dražba konala až za dva dny, a mně do 
odletu do Prahy zbýval den, doslova jsem z 
něj vymámila telefon na pořadatele dražby. 
Po delším přemlouvání mi knihu s autogra-
my Johna a George opravdu prodal,“ pro-
zrazuje Kateřina, která za originální dárek 
zaplatila několik desítek tisíc korun. A aby 
měl Meky kompletní Beatles, přikoupila  ješ-
tě pohlednici s podpisem Ringo Starra. Pod-
pis Paula McCartneyho už zpěvák získal po 
jeho pražském koncertě. 

Paul zná recept 
Beatle Paul McCartney má pro svět recept 
proti globálnímu oteplování – vegetarián-
ství. Produkce masa k oteplování planety 
prý velmi přispívá.

Konečně doma  
Fotografická výstava zachycující Beatles
během jejich první návštěvy USA má britský 
debut v Liverpoolu. Beatles Story v Alberto-
vých docích získalo práva na expozici více 
než 80 fotografií, která byla před tím insta-
lována ve washingtonském Smithsonian In-
stitute, kde ji shlédly 3 milióny návštěvníků. 
Fotografie pocházejí z archivu televize CBS
a fotografa časopisu LIFE Billa Eppridge. 
Výstava končí 15. srpna 2008.

Unikátní Beatles  
V červenci 1963 vznikla během týdenního 
hraní ve Wenston-Super-Mare-Somerset 
série dosud neznámých snímků Beatles, 



                 Ringo s Ludwigem II. - 1964

           Zelení Beatles s bezhlavým Ringem

DVD Plastic Ono Band 
29. dubna vyšlo v dokumentární sérii Clas-
sic Albums společnosti Eagle Rock Enter-
tainment DVD Plastic Ono Band. Zachycuje 
okolnosti vzniku prvního sólového alba Joh-
na Lennona. V dokumentu hovoří Yoko Ono, 
Ringo Starr a Klaus Voorman. Součástí jsou 
záznamy z vystoupení v Madison Square 
Garden (píseň Mother) a Top of the Pops 
(Instant Karma).

Chorál pod klenbou  
Na prvního máje aplaudovala vyprodaná 
liverpoolská katedrála (1.500 posluchačů) 
místnímu rodákovi Paulu McCartneymu po 
provedení jeho Ecce Cor Meum. Koncert 
Liverpoolského symfonického orchestru 
se sborem se uskutečnil v rámci letošních 
městských oslav. Sir Paul vyrazil do kated-
rály již den před tím, aby si poslechl místní 
sbor při zkoušce.

Markovi se líbí Lindsay
Muž, který zavraždil Johna Lennona, je 
údajně posedlý herečkou Lindsay Lohan. 
Stěny ve své cele má polepené jejími plaká-
ty. Mark Chapman sedí ve vězení již 28 let 
a herečku Lohan chce požádat, aby ho na-
vštívila v newyorské věznici Attica. Lindsay 
ztvárnila Chapmanovu přítelkyni Jude ve 
filmu „Zavraždění Johna Lennona“ (2007),
natočeného podle skutečné události. „Žádal 
úřady, aby mu dovolili napsat jí dopis a aby 
ho mohla navštívit. Jeho žádost byla zamít-
nuta, ale on se nevzdává,“ uvedl nejmenova-
ný zdroj. Dvaapadesátiletému Chapmanovi 
diagnostikovali duševní poruchu, čtyřikrát 
zamítli jeho žádost o předčasné propuštění 
z vazby a považují ho za tak nebezpečného 
a zároveň ohroženého ostatními vězni, že 
ho drží raději v izolované cele.

         Ruská verze Johna Lennona

Literární festival 
V průběhu května se v Liverpoolu uskuteč-
nil první literární festival. V několika dnech 
tak měli zájemci možnost setkat se s vý-
znamnými historiky, kteří psali o Beatles. 
14. května to byl Mark Lewisohn, 22. května 
Julia Bairdová a Spencer Leigh, 28. května 
Paul Du Noyer. Akci pořádalo muzeum Be-
atles Story.

I bubny mají smutek  
23. dubna, ve věku 91 let, zemřel William F. 
Ludwig II., zakladatel Ludwig Drum Compa-
ny. Bicí souprava s jeho jménem a názvem 
THE BEATLES byla tou nejlepší reklamou, 
jakou si může výrobce jen přát. Nezapo-
menutelně se vryla i do paměti každého 
fanouška liverpoolských Brouků.

McCartney je stále boháč
Podle žebříčku největších boháčů, který se-
stavuje Sunday Times, je Paul McCartney 
zase o něco bohatší. Jeho jmění je nyní od-
hadováno na 500 milionů liber. McCartney 
je mimochodem i nejbohatším muzikantem, 
druhá Madonna má „pouze“ 300 milionů li-
ber. Dhani Harrison je nejbohatším mladým 
muzikantem. Jeho jmění, které sdílí s mat-
kou Olivií, je odhadováno na 160 milionů 
liber.

           Paul v liverpoolské katedrále

Otravný McCartney
O tom, že Sir Paul McCartney je nejvíce 
iritující hudební hvězdou, rozhodlo hlasová-
ní na webové stránce musicmagpie.co.uk. 
Bývalý Beatle je považován za otravnějšího 
než James Blunt nebo Lily Allen, kteří se 
umístili na 2. a 3. místě. Tento nelichotivý 
titul si McCartney vysloužil hlavně za postoj 
ke svému rozvodu s Heather Mills. Dále se v 
první desítce umístili: Robbie Williams, Amy 
Winehouse, Bono, Sir Cliff Richard, Pete 
Doherty, Joss Stone a Craig David.

Linda knižně
Sir Paul McCartney se údajně rozhodl, že 
napíše knihu o své prvé manželce Lindě. Za 
tím účelem se již střetl s jedním londýnským 
vydavatelem, aby s ním projednal podmínky 
případné smlouvy. Neoficiální zpráva říká,
že McCartney se pravděpodobně se čte-
náři podělí o intimní a soukromé momenty 
ze života s touto fotografkou, zpěvačkou a 
aktivistkou za práva zvířat. Podle Paulova 
blízkého přítele by tato kniha měla mít na 
exbeatla terapeutické účinky po rozvodu s 
Heather Mills.

Punk – Opera – CheLennon     
St. Petersburgská punková skupina The 
Oz vydala v březnu album s názvem Punk 
– Opera – CheLennon, obsahující 13 Len-
nonových písní, složených v jeho aktivistic-
kém období 70. let minulého století. „Hlavní 
ideou alba je přiblížit ruským posluchačům 
revoluční tvorbu Johna Lennona“ řekl Igor 
Salnikov z The Oz. „Zvuk je oproti originál-
ním nahrávkám agresivnější, ale pomalejší 
skladby mají stejnou melodickou krásu a 
sílu.“ Projekt obsahuje i 6 úryvků z Johno-
vých politicky angažovaných rozhovorů, 
podbarvených instrumentálně zpracovanou 
Serve Yourself. Album bylo věnováno 40. 
výročí úmrtí Ernesta Guevary a 67. výročí 
narození Johna Lennona. Obě události mají 
společné datum 9. října. CD vyšlo na znač-
ce The Innerlights Explosion.   

Popravený Ringo  
Ještě tři měsíce po nelichotivých poznám-
kách na adresu rodného města (viz Novinky 
1/2008) má Ringo Starr v Liverpoolu spous-
tu rozzlobených nepřátel. Ti si tentokrát svůj 
vztek vylili na sousoší Beatles před nádra-
žím Liverpool South Parkway. Každý člen 
skupiny je zde v životní velikosti ostříháním 
vytvarován na živých keřích. Starr i s bicími. 
A právě Ringo teď přišel po nájezdu vanda-
lů o hlavu. 

Důchodci na cestách
Sir Paul McCartney plánuje na konec letoš-
ního roku celosvětové turné. Požádal proto 
o radu svého přítele Sira Micka Jaggera, 
jak úspěšně v jejich věku šedesátníků pře-
čkat vyčerpávající cestování a koncerto-
vání. Mick, který s Rolling Stones dokončil 
dvouletou cestu kolem světa loni v srpnu, 
mu doporučil maximální uvolnění před star-
tem akce a během „šňůry“ si dle možností 
dopřát více odpočinkových dní než v minu-
losti. 

Rozhněvaný McCartney
Když Paul McCartney zjistil, že mu jeho 
nové auto, které je speciálně upravené, aby 
neškodilo životnímu prostředí, dopravili z 
Japonska letadlem, zuřil. Očekával, že mu 
limuzínu v hodnotě 84 tisíc liber přivezou 
lodí. Dopravou letadlem vzniklo přibližně 
100x více emisí, než při transportu lodí. 
Model LS600H je darem společnosti Lexus, 
která sponzorovala jeho turné v roce 2005.



McCartney doktorem
Prestižní americká Yaleova univerzita udě-
lila Paulu McCartneymu čestný doktorát za 
jeho výkony na hudebním poli. Zásluhy má 
prý především na ovlivnění rock and rollu.

            Gaul Renard s Johnovým textem

                    Jak jsem spal s Beatles

            1967       Melanie Coe       2008

Opět opouští domov  
Jedna z nejkrásnějších balad Beatles, She’s 
Leaving Home, byla v roce 1967 inspirova-
ná příběhem z Daily Mirror, který popisoval 
útěk z domova tehdy 17-ti leté Melanie Coe. 
Dnes, po více než čtyřiceti letech, se naše 
hrdinka ocitá opět ve svízelné situaci. Špa-
nělský soud rozhodl, že musí zbourat svůj 
dům, nezákonně postavený ve chráněné 
oblasti. 

Lennonův text na prodej   
Text slavné Lennonovy písně Give Peace A 
Chance z roku 1969 změnil majitele. Píseň 
byla složena a nahrána během legendár-
ního montrealského bed-in a text dosud 
uchovávala kanadská fanynka, tehdy 16-ti 
letá studentka Gaul Renard, které se poda-
řilo k Lennonům na pokoj dostat a od Johna 
vlastnoručně psaný text získat. V aukční 
síni Christie‘s byl začátkem července vy-
dražen za 833 tisíc dolarů - dvojnásobek 
odhadované ceny.  

Georgeova zahrada
Jako každoročně se 20. - 24. května konala 
v Londýně Chelsea Flower Show, jedineč-
ná akce pro všechny milovníky květinových 
přehlídek. Letos se jí zúčastnilo kolem 800 
vystavovatelů z celého světa, kteří zaranžo-
vali 22 velkých expozic a 22 malých zahrad. 
Jednu z nich vytvořila Olivia Harrison ve 
spolupráci s designérkou Yvonne Innes. In-
spirací jim byl život George Harrisona. Svoji 
zahradu pojmenovaly From Life to Life, po 
verši z Georgeovy písně It‘s All Too Much, 
a rozdělily ji do čtyř sekcí, z nichž každá 
představuje určité období Harrisonova živo-
ta. První část, vzpomínka na dětství v Li-
verpoolu, se nachází kolem zdi, imitující i s 
názvem ulice místo, kde se George narodil. 
Šedesátá léta jsou reprezentována pestro-
barevným květinami charakterizujícími tuto 
dobu. Stojí zde i obří skleněné slunce s tex-
tem skladby Here Comes The Sun. George-
ova dospělost je zobrazena velkým kontras-
tem k barevným 60. létům, a to záhonem 
z mechů, kapradin, trav a bělokorých bříz. 
Poslední část, Georgeův spirituální život, 
je přístupná přes úzký potůček. Dominuje 
jí pavilon s ozdobami, nábytkem a polštáři. 
Všechny části jsou spojeny cestou, která 
mění barvu a povrch podle toho, v jakém 
období se zrovna nacházíte. Georgeovu 
zahradu navštívila i královna Alžběta II., Sir 
George Martin a Ringo Starr s manželkou.

Beatles nemuseli na vojnu 
Nedávno Ringo Starr uvedl, že Beatles 
děkují za svou existenci zrušení povinné 
vojenské služby v Británii. „Byli jsme první 
generace, která nemusela na vojnu. Nedo-
vedu si představit vrátit se třeba po deseti 
měsících a pokračovat v muzice.“

Duněl i Černobyl
V sobotu 14. června se v ukrajinském Kyje-
vě, před zraky stovek tisíc fanoušků, před-
stavil Paul McCartney se svojí skupinou. Na 
Koncertě nezávislosti, který se uskutečnil na 
Náměstí nezávislosti se nevybíralo vstupné. 
Projekt financoval a zorganizoval ukrajinský
miliardář Viktor Pinčuk. „Poprvé budeme mít 
možnost slyšet skladby, které změnily svět 
a vytvořily novou kulturu,“ vyhlásil Pinčuk. 
Ve společném prohlášení s McCartneym 
uvedli: „Ideologie a duch Beatles pomoh-
li vybudovat touhu po demokracii ve velké 
části sovětské společnosti, která nakonec 
vedla k mírumilovnému pádu Sovětského 
svazu a k nezávislosti bývalých sovětských 
republik“. Ex-Beatle kromě hraní na Ukraji-
ně také vystavoval 40 obrazů, byla to první 
podobná výstava ve východní Evropě.

Neví o tom 
Tom Murray, který jednoho červencového 
dne v roce 1968 fotografoval Beatles v Lon-
dýně, pořídil také snímek, na němž Brouci 
pózují na lavičce s neznámým tvrdě spícím 
mužem. „Celou dobu spal,“ říká Murray. 
„Vždycky mě zajímalo, jestli mu někdo tu 
fotku ukázal a zeptal se ho: Ty se znáš s 
Beatles? Tady sedí vedle tebe. . . Co on asi 
na to.“

          Olivia s Ringem při zahájení výstavy

10 let u McCartneyho 
Fanoušek Beatles, John Halliday, oslavuje. 
Už deset let totiž bydlí v domě, ve kterém 
vyrůstal Paul McCartney. V roce 1998 žil 
v Lowtonu a přihlásil se na výběrové říze-
ní  pořádané společností National Trust. Ta 
právě dokončovala rekonstrukci domu na li-
verpoolské ulici Forthlin Road, který koupila 
v roce 1995, a sháněla vhodného průvodce. 
John Halliday také jako kdysi Paul McCart-
ney pravidelně navštěvuje i dům v Mendi-
psu, kde vyrůstal John Lennon. Ten koupila 
stejná společnost a zpřístupnila ho v roce 
2002. Halliday po večerech a v zavírací dny 
chodí tento dům hlídat.

McCartneyho Vox prodán
V nabídce aukčního serveru eBay se obje-
vil zesilovač Vox AC15 H1TV s podpisem 
Paula McCartneyho. Výtěžek z desetidenní 
aukce v hodnotě 3.900 liber bude věnován 
charitativní společnosti No More Landmi-
nes.

Je sexy
V každoroční anketě o nejvíce sexy úsměv 
letos bodoval Paul McCartney, když v ka-
tegorii seniorů porazil Helen Mirrenovou. 
Na posledním místě v této kategorii skončil 
Mick Jagger.

Aukce opičáka 
Ve čtvrtek 12. června byl vydražen motocy-
kl Honda 160Z Monkey Bike, který si koupil 
John Lennon pro urychlení svého pohybu 
po rozlehlém Tittenhurst Parku. Novému 
majiteli byl přiklepnut za 36 tisíc liber.

Liverpool první 
Liverpool byl zvolen nejhudebnějším měs-
tem Velké Británie. Z tohoto města po-
cházejí známé hvězdy jako: Beatles, Cilla 
Black, The Zutons, Frankie Goes To Hol-
lywood, Gerry&The Pacemakers, The Farm 
a další. Za ním se umístil v anketě televize 
ITN Sheffield. Londýn skončil až osmý za
Manchesterem, Leicesterem, Brightonem a 
Bristolem.

                                         Luboš Červený


