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Novinky

z beatlesácké rodinky
Penzisté střeží Lennona
Čtyři kubánští důchodci se rozhodli, že budou hlídat Lennonovu sochu v Havaně.
Chtějí tak zabránit případným krádežím
(brýle) a poškozování sochy, odhalené v
roce 2000 u příležitosti 20. výročí úmrtí bývalého Beatla.

tých let: bývalí členové skupiny Quarrymen,
Gerry Marsden, Swinging Blue Jeans, Merseybeats, Mike Pender ze Searchers, Original Fourmost, Black Knights, Karl Terry &
the Cruisers a Undertakers. Výtěžek koncertu byl věnován na účet dětské nemocnice Alder Hey.

Vzácný muzejní kus

Vinyly stále v kurzu

Jeden z dvojice originálních studiových
magnetofonů Studer J37, používaný Beatles při nahrávání historického „Seržanta
Pepře“, se stal lákadlem expozice muzea
Rock&Rollové Dvorany slávy v americkém
Clevelandu. Původně byly oba propojené
čtyřstopé stroje součástí vybavení studia č.
2 v Abbey Road.

15. srpna vydala společnost Capitol/ EMI
patnáct nejpopulárnějších desek na vinylech. Kromě jiných vyšlo také album Band
On The Run od Paula McCartneyho a Imagine Johna Lennona. Obaly i celkové provedení jsou shodné s původními, cena se
pohybuje v rozmezí 20-30 dolarů.

Studer J37

Beatles day
Liverpool oslavil světový Den Beatles. Tím
dnem byl 10. července a město si připomnělo 44. výročí triumfálního příjezdu Beatles do rodného Liverpoolu po dobytí Ameriky a na premiéru filmu A Hard Day’s Night.
V ulicích města vystoupila spousta revivalových skupin. Oslavy zahájil koncert skupiny Backbeat Beatles na parníku přes řeku
Mersey. Před klubem Cavern se zpívalo a
tančilo, děti z Huytonu zde předvedly Žlutou
ponorku. Na Mathew Street se objevila také
Lennonova sestra Julia Bairdová. Slavily i
děti ze školy v Allertonu, kam kdysi chodil
John Lennon a George Harrison. Nemocnice Fazakerley připravila speciální menu pro
pacienty: polévku seržanta Peppera, kuře
Johna Lennona, květák „Cheese Cheese
Me“ a koláč Strawberry Fields. Liverpoolské
muzeum pro tento den oprášilo memorabilia Beatles. Některá se objevila vůbec poprvé: pódium z kostela ve Wooltonu, kde se
v roce 1957 poprvé setkali Paul McCartney
s Johnem Lennonem, nebo kytara Billyho
Furyho. Oslavy vyvrcholily koncertem Imagine v ECHO Areně. Během večera se na
pódiu objevily hvězdy Merseybeatu šedesá-

George Martin dostal Grammy
12. července dostal Sir George Martin cenu
Grammy. Slavnostního večera se zúčastnil
Jeff Beck, Tom Jones, Paul McCartney, Yoko
Ono, Ringo Starr, Olivia Harrison a další.

Ryba s hranolky před Beatles
Sedm tisíc Britů, kteří v poslední době navštívili hotely Holiday Inn, se zúčastnilo ankety o nejoblíbenější ostrovní pojem. Na
prvním místě se umístilo tradiční britské jídlo – ryba s hranolky. Druhou příčku za touto pochoutkou obsadilo Její veličenstvo královna, Beatles skončili na čestném osmém
místě. Před nimi se umístili například: staré stylové pivnice, červené telefonní budky,
Big Ben, či odpolední čaj o páté.

Ringo vydal knihu
19. června se na trhu objevila limitovaná
edice knihy Painting Is My Madness. Obsahuje obrázky, které Ringo Starr vytvořil
s pomocí počítače. První kolekce vlastnoručně podepsaných obrázků vyšla už v
roce 2005. Tato jich obsahuje více než 40 a
je doplněna fotografiemi, které pořídila Ringova manželka. Kniha vyšla v nákladu 3000
kusů, 200 výtisků bylo vlastnoručně podepsáno Ringem.

George Martin s manželkou na Grammy

Beatles na jihu Ameriky
Beatles slaví úspěch v Jižní Americe. I téměř čtyřicet let po rozpadu skupiny se zájem o ni po celém světě nezmenšuje. Dokladem mohou být letošní reedice alb, které
vyšly v některých zemích Jižní Ameriky. Například v Uruguayi se od ledna vystřídalo v
první desítce tamní hitparády zahraničních
interpretů hned sedm alb včetně Let It Be
nebo Abbey Road. V Argentině se umístila
reedice výběru Beatles 1 a tzv. Bílého alba
na 14., respektive 19. příčce.

Hitparáda posledních desek
V on-line žebříčku časopisu Rolling Stone nejlepších posledních desek s přehledem zvítězili Beatles. Za jejich albem Abbey Road se umístil Jimi Hendrix s Electric Ladyland a třetí skončila Nirvana s albem In Utero.

Hotel Palace Court

Ringo se svým výtvoremve Wen-



Po devíti měsících byl opět otevřen hotel
Palace Court v Bournemouthu. Rekonstrukce a přechod pod síť hotelů Premier Travel
Inn si vyžádala 14 milionů liber. Hotel proslul zejména tím, že zde v srpnu 1963 Robert Freeman nafotil obal alba With the Beatles.
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Aukce v Christie‘s
10. července byla v aukční síni Christie‘s za
541 tisíc liber prodána ikonická kůže z basového bubnu s logem kapely Klubu osamělých srdcí, která figurovala na albu Beatles Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band.
Lennonovy brýle, které se objevily na obalu singlu Mind Games byly vydraženy za
39.650 liber.

You, Happy Just To Dance With You, If I Fell,
Slow Down, I Don‘t Want To Spoil The Party, Some Other Guy.

Magical Mystery Tour
V srpnu vydala společnost Wienerworld
DVD s titulem The Beatles - Magical Mystery Tour Memories. Dokumentární film zachycuje vzpomínky herců na natáčení tohoto díla Beatles. Většina nahrávek nebyla
dosud zveřejněna. Ze známých osobností
se ve filmu objeví Victor Spinetti, Freda Kelly, Neil Innes a Mike McCartney.

Pohlednice s podpisy Beatles
8. srpna se v dražbě aukčního domu Halls
objevila pohlednice vydaná společností
Parlophone Records a podepsaná všemi
členy Beatles po jejich liverpoolském vystoupení 26. května 1963. Předpokládaná
cena 3000 liber. V nabídce byly také lístky a
program z koncertů Roye Orbisona a Gerry
and the Pacemakers.
Kožený Seržant

Nový rozhovor
Ztracený rozhovor, který byl po 44 letech
nalezen v garáži na jihu Londýna, byl 1.
července poprvé odvysílán. Jedná se o devítiminutové interview, které Beatles natočili
30. dubna 1964 ve studiu skotské televize
STV a které nebylo nikdy zveřejněno. Záznam nyní odpočívá v profesionálním archivu v Milton Keynes.

Sponzor McCartney

Nejslavnější groupie
„Své muže jsem nikdy nepočítala. Nebylo
proč, sex představoval jen logické vyvrcholení našich přátelských vztahů. Když mi
bylo patnáct, umínila jsem si, že se vyspím
s Paulem McCartneym z Beatles. To se mi
bohužel nepodařilo, ale své panenství jsem
si schovávala do devatenácti a pak jsem si
to vynahradila na jeho kolezích.“ Tak vzpomíná na Beatly Pamela des Barres, dáma
s nezkrotným temperamentem, proslulá
jako groupies s razancí tsunami, která svého času dostala do postele ta největší rocková esa.

Paul McCartney se nikdy významněji o
sport nezajímal. Nyní se stal neoficiální tváří britského paralympijského týmu, když jim
věnoval 2 miliony liber. Zároveň poskytl exkluzivní interview pro Observer Sport Monthly. Mimo jiné prozradil, že byl fanouškem
Evertonu.

iPod s Beatles
Novinka ze světa módy. Společnost Apple
prodala obchodnímu domu Bloomingdale‘s výhradní práva k použití obrázků Beatles z nahrávek a filmů na tričkách, bundách a dalším oblečení. Licence platí pouze pro tuto sezónu. Bloomingdale‘s se staly
výhradním prodejcem limitované edice beatlesovských iPodů. Obsahje všechny písně z katalogu Beatles, ale vyrobeno jich
bylo pouze 100 kusů.

B-sides the Beatles
Společnost KOCH Records vydala 2. září
nové album skupiny The Smithereens, které nese název B-sides the Beatles a obsahuje písně z prvních singlů Beatles, převážně jejich B stran. Na desce se jako host
objevil bubeník Andy White, který 11. září
1962 nahrál místo Ringa písně Love Me Do
a P.S. I Love You. A ještě seznam písní, které na desce najdete: Thank You Girl, There‘s A Place, I‘ll Get You, You Can‘t Do That,
Ask Me Why, Cry For A Shadow, P.S. I Love

Pamela des Barres

Paul McCartney v Liverpoolu
25. červenec byl pro studenty liverpoolské
akademie LIPA velkým dnem. Na slavnostní
ceremonii ve Philharmonic Hall jim Paul McCartney osobně pogratuloval k úspěšnému
zakončení studia. Bulvární novináře však
více zajímala jiná věc: dostaví se McCartney v doprovodu své nové lásky, 47-leté
Nancy Shevellové? Pár byl spolu viděn i během víkendového koncertu v Quebecu.

Let It Be
Paul McCartney a Ringo Starr stále blokují
vydání filmu Let It Be na DVD. Ten byl natočen před více než 30-lety a měl původně zachytit práci Beatles v hudebním studiu. Místo toho se však dokument zaměřil
na rozpory ve skupině, které nakonec vedly k jejich rozpadu. Film se začátkem 70. let
promítal v kinech a o 10 let později vyšel na
videokazetách. Po určité době však byl stažen z distribuce.

Aukce nahrávky Beatles
5. srpna se v aukci objevila nahrávka Beatles s názvem Don‘t Put Me Down Like This.
Jedná se o oboustranný audiopásek se třicetiminutovým záznamem z roku 1964. Kapela zde kromě stejnojmenné písně amerického soulového zpěváka Dereka Martina
hraje dalších deset písní včetně tří pokusů
o píseň I‘ll Follow The Sun. Po většinu doby
ale zní z pásku smích, žertování a veselá
nálada. Nahrávka byla vydražena za 9800
liber.

Sirovi odtáhli auto
Odtahovka znepříjemnila McCartneymu a
jeho přítelkyni Nancy Shevell výlet po legendární Route 66. Ti se zastavili ve městě
Joliet (Illinois) na prohlídku muzea amerických dálnic a jelikož svůj Ford Bronco špatně zaparkovali, byl jim odtažen. Jakou dostal Sir Paul pokutu, to zdroj neuvádí.

Chapman zůstává
Komise expertů v americkém městě Albany zamítla v úterý již popáté žádost o podmínečné propuštění, s níž se na soud obrátil Mark Chapman, vrah Johna Lennona.
Soudci dospěli k závěru, že Chapman nadále znamená hrozbu pro společnost. Žadateli uškodilo zejména to, že připustil, že
svůj čin plánoval s naprosto chladnou hlavou. Chapmanovo propuštění „by nebylo
v zájmu společnosti“, rozhodli členové výboru pro udělování milostí. Další termín,
kdy může Chapman předložit žádost o podmínečné propuštění na svobodu, je v srpnu 2010.

Noví Brouci v hotelu
Galerie hotelu A Hard Days Night koupila
do své sbírky nový obraz s Beatles. Autorem je americký grafik David O’Keefe, který ztvárnil Brouky (1969) z digitálního zdroje za použití inkoustového tisku na plátně o
rozměrech 120 x 80 cm.

Paul McCartney o Heather
Paul McCartney napsal během dlouhého
rozvodového řízení píseň pro Heather Millsovou. Ve spolupráci s elektronickým mágem Nitinem Sawhneyem natočil akustickou baladu My soul. Nahrávka vyjde v říjnu na novém Sawhneyově albu London Undersound.



David O‘Keefe - Beatles 69

3/2008

Rodí se nová Starr
Tatia Starkey umí udeřit do kytarových strun
jako rozený rocker. Vnučka Ringa Starra a
dcera jeho syna Zaka Starkeye opustila rodinnou bubenickou tradici a zvolila jako svůj
nástroj basovou kytaru. Pod uměleckým
jménem Veronica Avant hraje se skupinou
Belakiss. Frontmanem této formace je Ruari Meehan - syn původního bubeníka Shadows Tonyho Meehana.

Beach boy McCartney
Paul McCartney se připojil k boji proti nepořádku na britských plážích. Na podporu
kampaně navrhl vlastní ekologické surfové
prkno, které bude v říjnu vydraženo v londýnské aukční síni Bonhams.

R’n’R Hall of Fame
Klavír ze studia Record Plant, na který ještě pár hodin před smrtí hrál John Lennon,
se stane součástí expozice připravované
Rock and Roll Dvorany slávy v New Yorku.
Ta má být otevřena letos v listopadu.

Nejlepší producent
V hlasování čtenářů časopisu Rolling Stone o nejlepšího producenta všech dob se
na prvním místě umístil Sir George Martin,
studiový duchovní otec Beatles. Druhý byl
Rick Rubin (Linkin Park, Metallica) a bronzový Phil Spector.

Remasterovaní Beatles

Obálka říjnového čísla časopisu Mojo vypadá pro fanoušky Beatles velmi zajímavě.
Kromě toho, že obsahuje upoutávku na
rozhovor s Paulem McCartneyem, je zde
i text „My White Album Plus! The Beatles
Remastered“. Článek uvnitř čísla pak rozebírá poslech deseti remasterových písní z bílého dvojalba s verdiktem „Lepší než
jsme čekali“. Článek hovoří o tom, že společnost Apple má k dispozici kompletní diskografii Beatles v remasterované podobě,
kromě živé nahrávky z Hollywood Bowl.
Dvě alba, Rubber Soul a Revolver, budou
k dispozici ve třech verzích: mono, původní
stereo, stereo mix z roku 1987. U žádného
alba není plánováno vydání ve zvukovém
formátu 5.1.Podle časopisu Mojo se vydání
remasterovaných alb očekává někdy v roce
2009.

Love Me Do v LIPA
V sobotu 23. srpna byla součástí aukce v
liverpoolském Institutu (LIPA) dražba singlu Love Me Do, koupeného 6. října 1962 v
Dawson Music Shopu den po jeho vydání a
podepsaného všemi Brouky. Předpokládaná cena 12 tisíc liber.

Spinetti v Liverpoolu
Tatia Starkey

Lennonovy skicy
Podepsaný katalog z výstavy obrazů Johna
Lennona, uvedené pod názvem Bag One
(1970), byl vydražen za 25 tisíc liber. Lennon ho v roce 1972 podepsal americké novinářce Sandře Shevey, když s ním a Yoko
dělala v New Yorku rozhovor. Novým majitelem se stal britský obchodník se starožitostmi a ctitel Beatles Tony Barnes.

Nowhere Boy
Mládí Johna Lennona chce zfilmovat režisér Matt Greenhalgh. Scénář titulu Nowhere Boy bude vycházet z knihy Johnovy nevlastní sestry Julie Baird – Můj bratr John
Lennon. „Jeho mládí, jak ho vykreslila Julie,
mně mnohé vysvětlilo o tomto legendárním
géniovi,“ uvedl Greenhalgh a dodal „umím
si ve filmu živě představit - ženy v jeho životě, i muže, kteří v něm nebyli, zrod rokenrollu – a to vše uložené v mysli komplikovaného dospívajícího člověka“.

Herec Viktor Spinetti (74) navštívil letošní
Beatleweek a zúčastnil se premiéry nového
filmu Memory Magical Mystery Tour. Při té
příležitosti zavzpomínal, jak George Harrisona trval na tom, aby dostal role v jejich filmech, protože jeho matka ho jako herce milovala. Přiznal také, že z písní Beatles má
nejraději In My Life.

Vzácný suvenýr
Na své cestě po americké Route 66 se Paul
McCartney ve svém zeleném Fordu Bronco zastavil i v městě Flagstaff. Na večeři
se s Nancy Shevell vypravili do thajské restaurace Pato. Servírka Pariyawan „Pam“
Yohe od Sira Paula získala věnování znějící: „Pro Pato/ díky a na zdraví! Paul McCartney ´08.“

MOJO

říjen

Zase Heather Millsová...
Heather Millsová vysoudila z rozvodu s Paulem McCartneym přes 24 milionů liber. Tehdy tvrdila, že většina peněz půjde do charitativního společnosti Adopt-A-Minefield.
Tento fond však na peníze od Heather čeká
dodnes marně...

Sir Paul s první dámou Francie
V nové řadě pořadu televize BBC Later...
with Jools Holland se objeví také Paul McCartney. Vystoupí společně s první dámou
Francie Carlou Bruni Sarkozy na podporu
prodeje jejího nového alba. Carla si zahraje
také s kapelou Metallica.

Goodbye Shea
Fanoušci Beatles mají možnost získat další suvenýr. Před demolicí Shea Stadium,
kde v roce 1965 odehráli Brouci památný
koncert pro 55 tisíc posluchačů, se budou v
online prodeji nabízet různé předměty. Například pár sedaček z tohoto baseballového
svatostánku newyorských Mets oranžové,
zelené, modré nebo červené barvy bude
nabízen za 869 dolarů.

Šestinásobný dědek
Zpráva o narození šestého vnoučete přiměla Sira Paula McCartneyho k přerušení
cesty po Spojených státech a k návratu do
Anglie. Dceři Mary (38) se 11. srpna narodil třetí syn Sam. Otcem je její nový přítel Simon Aboud (43). Šestinásobný dědeček dorazil i s přítelkyní Nancy Shevell.
Zdroj blízký rodině řekl britským Daily Mirror: „Paul je šťastný jako blecha a nemohl
se dočkat, až vnoučky uvidí. Je to sice ryze
rodinná událost, ale zamilovaný Paul chtěl
mít Nancy sebou.“

září

Věnování od Paula

Hitparáda Noela Gallaghera

Vůdčí osobnost skupiny Oasis kytarista
Noel Gallagher sestavil svůj osobní žebříček deseti nejlepších skupin všech dob.
Na první místo umístil Beatles, za ně Rolling Stones a Who.



Pete Best vydal album
16. září vyšlo album bývalého bubeníka Beatles Pete Besta. Titul Haymans Green obsahuje autobiografické písně, které napsal
sám Pete Best. Jedná se o jeho první album s původním materiálem. Znalci ví, že v
ulici Haymans Green se nacházel klub Casbah, kde Beatles ve svých začátcích velmi
často hrávali.

