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Novinky
        z beatlesácké rodinky
Nejdražší podpis
Podpis Paula McCartneyho je jedním z nej-
více ceněných autogramů. V roce 1997 byl 
vydražen za 125 liber. Nyní byl oceněn na 
deseti násobek – 1250 liber. K vidění je ve 
Fraserově Autograph Gallery, která shro-
mažďuje asi stovku podpisů známých osob-
ností. 

chapman stále v Attice 
Den po výročí narozenin Johna Lennona 
předstoupil před tříčlennou soudní porotu 
Mark David Chapman. Jeho žádost o uděle-

ní milosti a před-
časné propuštění 
z věznice Attica 
byla opět zamít-
nuta. „Extrémně 
násilnický natu-
rel pachatele,“ 
uvádí se v závě-
rečném verdiktu,     
„a bizarní pova-

ha jeho úmyslného násilného činu i nadá-
le představují nebezpečí pro společnost 
a jeho propuštění není v jejím zájmu.“ Dnes 
již jedenapadesátiletý vrah tak musí čekat 
do října 2008, kdy bude mít další šanci.

Vetřelci u Mccartneyho
Dva američtí turisté se vloupali na pozemek 
Paulova anglického panství a záběry ze 
své návštěvy uveřejnili na webu You Tube.
com. Neví se, zda byl McCartney v inkri-
minovanou chvíli v domě. Mluvčí slavného 
hudebníka odmítl celou záležitost jakkoliv 
komentovat. Video však bylo ze stránek 
odstraněno.

Glejt na jméno
Paul McCartney si chce své jméno nechat 
zaregistrovat jako ochrannou známku. Ve 
své žádosti uvádí i všechny výrobky, kte-
ré by v budoucnu směly jméno slavného 
„brouka“ nést. Značka McCartney by se 
mohla objevit třeba na vegetariánských 
potravinách, na županech, čepicích nebo 
na luxusním prádle.

John Lennon by slavil  
V newyorské části Central Parku, nazvané 
Strawberry Field, si 9. října připomnělo pár 
stovek Johnových fanoušků jeho nedožité 
šestašedesátiny. U této příležitosti věnovala 
Yoko Ono organizacím bojujícím za světový 
mír dva dary v hodnotě padesáti tisíc dola-
rů. 

Šachový ringo    
V tokijském obchodním domě Takashimaya 
byly ke konci minulého roku vystaveny zla-
té šachové figurky, které byly vymodelova-
né podle Ringovy ruky. Stalo se tak v roce 
1967, když se Starr v době nahrávání alba 
Sgt. Pepper učil hrát šachy. Jejich repliku 
prodává londýnské klenotnictví za patnáct 
tisíc liber.

                    Figurky ala Ringo

Klub casbah zachráněn  
Sklepní klub Bestových v liverpoolském 
West Derby zařadila britská vláda mezi 
chráněné památky. Při slavnostním ote-
vření Casbah Coffee v roce 1959 zde hráli 
Quarrymen  s Johnem Lennonem, Paulem 
McCartneym a Georgem Harrisonem. Dům 
dodnes vlastní Bestova rodina. Ve skle-
pě jsou k vidění nástěnné malby a obrazy 
tvořené „brouky“ a Cynthií Lennonovou. 
Dochovalo se rovněž hudební vybavení ze 
60. let minulého století, zesilovače i původ-
ní židle.

John Lennon knižně
Nakladatelství Pragma vydalo u příležitosti 
loňského 65. výročí narození a 25. výro-
čí úmrtí Johna Lennona knihu nazvanou 
Vzpomínky Johna Lennona. Předmluvu 
k ní napsala Yoko Ono. Na legendárního 
člena Beatles vzpomínají například Joan 
Baez, James Brown, Bono z U2, Mick 
Jagger z Rolling Stones, Pete Townshend 
z The Who, Carlos Santana nebo novinář 
Norman Mailer, který v jednořádkovém pro-
hlášení napsal: „Přišli jsme o génia ducha.“ 
Zajímavé jsou i vzpomínky Davida Geffena, 
majitele gramofonové společnosti, která 
produkovala poslední Johnovo album Dou-
ble Fantasy, či fotografů, kteří Lennona pro-
vázeli na cestách. 

                     Původní Casbah

Nové album Beatles
21. listopadu vyšlo album se soundtrackem 
ze show nazvané LOVE. Obsahuje šesta-
dvacet inovovaných písní Beatles v remi-
xované podobě. Fanoušci Beatles mají 
možnost si poslechnout výběr z díla Bea-
tles v provedení, se kterým se do nynějška 
neměli možnost setkat. Na mixu písní praco-
val George Martin se svým synem Gilesem 
ve studiích Abbey Road. Při produkci použili 
původní nahrávky skupiny, aby je veřejnosti 
představili v novém,  speciálním podání. 

Sean Lennon na turné
Od 29. října do 22. prosince propagoval 
Sean Lennon své nové album Friendly Fire 
sérií třinácti koncertů po amerických klu-
bech.

Lennonovy kresby
Od 30. listopadu do 3. prosince byla v los 
angeleském nákupním centru Hollywood 
& Highland k vidění výstava Lennonových 
litografií a písňových textů. Celkem 120 
artefaktů.

Kenwood na prodej  
Podle reklamního časopisu Country Life 
je bývalé Lennonovo sídlo ve Weybridge, 
40 km jižně od Londýna, na prodej s nabíd-
kovou cenou 5,95 milonů liber. John tuto 
rezidenci v tudorovském stylu, se šesti 
ložnicemi, pěti přijímacími pokoji, dětským 
pokojem, saunou a bazénem, koupil v roce 
1964  za 20 tisíc liber. Se svou první ženou 
Cynthií a synem Julianem zde pobýval do 
roku 1968. Vybavení domu bylo později pro-
dáno v rámci rozvodového řízení. Lennon se 
na venkovském sídle údajně cítil izolovaný 
a na pobyt v něm nevzpomínal v nejlepším.

Yoko Ono u soudu   
Yoko Ono podala 18. října žalobu na spo-
lečnost EMI, na které požaduje 10 milionů 
dolarů za prodej nahrávek Johna Lennona.

Traveling Wilburys
Po reedici alba Living In The Material World 
chystá Olivie Harrisonová nové vydání 
prvního alba Traveling Wilburys, hvězdné 
sestavy, jejímž členem byl také George 
Harrison. Na bonusovém DVD by se mělo 
objevit také nějaké domácí video z období 
příprav této desky.



4/2006

�

Nové dVd Mccartneyho
Loňský koncert Paula McCartneyho v Miami 
zachycuje nové DVD The Space Within Us. 
Více než dvouhodinový záznam přináší kla-
sické hity Beatles od Let It Be po Yesterday, 
skladby z období Wings i Paulovy sólové 
projekty. Některé písně dokonce vycházejí 
poprvé v živém provedení. Bonusový mate-
riál obsahuje kromě rozhovorů, záznamu 
ze zvukové zkoušky a záběrů ze zákulisí 
i telefonický budík pro astronauty či rozho-
vory s fanoušky Paula McCartneyho, jakými 
byli například exprezident Bill Clinton nebo 
herec Alec Baldwin.

Beatles v Indii  
Režisérka Mira Nairová bude natáčet doku-
ment o pobytu Beatles v indickém Rishikeshi. 
V devadesátiminutovém filmu se zaměří na 
jejich pobyt v Indii, ale také na odraz inspira-
ce v jejich následující tvorbě. Ve filmu budou 
použity archivní záběry a rozhovory. 

Požár memorabilií
26. října došlo od zkratu elektrického vedení 
k požáru v Abbey Road Pub & Restaurant 
ve Virginia Beach. Tento podnik byl prosla-
vený svou rozsáhlou sbírkou memorabilií 
Beatles. Nikdo z personálu a hostů nebyl 
zraněn. Oheň však zničil velkou část sbírky 
včetně obalů alb Beatles, plakátů a pode-
psaných fotografií.

Lennonovo piano
Na přelomu minulého roku (5.12. – 13.1.) 
se uskutečnila v texaském Dallasu výstava 
protiválečných fotografií. Součástí expozice 
v muzeu Goss Gallery bylo i pianino, na kte-
rém John Lennon složil v roce 1971 píseň 
Imagine. Nástroj zapůjčil jeho současný 
majitel, zpěvák George Michael. Ten ho kou-
pil za 2 miliony dolarů na aukci v roce 2000. 

Filmový ringo
Ringo Starr má plné zuby lží a výmyslů týka-
jících se jeho osobního a profesního života. 
Proto se rozhodl natočit o sobě dokument. 
Za cíl si hlavně klade zboření co nejvíce 
mýtů a lží okolo Beatles. „Je to antologie 
o tom, jak se podepsali na mně.“ Premiéra 
se chystá na příští rok.

Queen porazili Beatles
Společnost UK Charts sestavila žebříček 
nejprodávanějších alb v Británii.  Na prv-
ním místě s 5,4 miliony prodaných nosičů 
se umístili Queen s Greatest Hits I. Druhé 
místo obsadil favorizovaný beatlesovský 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band se 
4,8 miliony nosičů. Na třetím místě skončili 
Oasis s deskou (What’s The Story) Morning 
Glory?, které se prodalo přes čtyři milióny.

Ecce cor Meum v Londýně     
3. listopadu předvedl Paul McCartney 
v londýnské Royal Albert Hall druhé kon-
certní provedení klasického projektu Ecce 
Cor Meum (Behold My Heart) z roku 2001. 
Hlavní part zpívala sopranistka Kate Royal 
a dalšími účinkujícími byli mimo jiné Aca-
demy of St. Martin in the Fields Orchestra, 
London Voices, Boys of Magdalen College 
Choir a Boys of King’s College Choir. Paul 
se zde poprvé veřejně vyjádřil ke svému 
rozvodu s Heather Mills: „Chci si udržet 
jistou důstojnost.“ Vystoupení pak věnoval 
památce jeho první manželky Lindy. 

cynthia proti Yoko
První manželce Johna Lennona Cynthii se 
nelíbí projekt LOVE. „Po Johnově smrti se 
Yoko Ono vsunula do role jediné ženy v jeho 
životě. Manipuluje tak s historií,“ stěžuje si 
Cynthia. 

             Modrý vinyl v Beatles Story

Love v Abbey road
Prvních sto fanoušků, kteří se 17. listopadu 
dostavili ve třináct hodin před studio Abbey 
Road v Londýně, bylo pozváno na exklu-
zivní přehrávku nového alba Beatles LOVE 
v legendárním studiu číslo dvě.

Ocenění George Martina 
Jako „pátý Beatle“ byl uveden do britské 
hudební síně slávy Sir George Martin. 
S hudebním materiálem slavné skupiny pra-
coval naposledy při realizaci alba LOVE.

Beatrici jsou tři
28. října se uskutečnil večírek k oslavě naro-
zenin Beatrice McCartneyové. Po dlouhé 
době se zde sešli Paul a Heather bez há-
dek. Po jeden a půl hodinové oslavě odvezl 
Paul Beatricii domů. Heather po deseti mi-
nutách odešla se zbytkem narozeninového 
dortu.

      George, Paul, John s Donovanem

Yoko žádá omluvu
Vdova po Johnu Lennonovi vyzývá, aby 
se 8. prosinec – výročí Lennonovy smrti 
– stal dnem globálního usmíření. V tento 
den by se měl svět omluvit všem, kdo trpěli 
následkem násilí a války. Svůj návrh zveřej-
nila v celostránkovém inzerátu v New York 
Times. Mnoho sympatizantů mezi Američa-
ny však zatím nenašla. 

Modré Bílé album  
Do liverpoolského muzea Beatles Story 
přibyl nový exponát, který mu věnoval jis-
tý Colin McDonald. Jedná se o kopii tzv. 
Bílého alba z roku 1968 vylisovanou na 
modrém vinylu. Pan McDonald v roce 1978 
pracoval v lisovně desek v Hayes, Middle-
sex, když se zabývali zakázkou limitované 
edice tisíce kusů vinylových desek pro EMI. 
Kopie je navíc podepsaná Paulem McCart-
neym. Její cena je odhadovaná na pět tisíc 
liber. „Nemohli jsme uvěřit vlastním očím,“  
řekla Louise Collier, vedoucí muzea Beatles 
Story, „takový dar se vyskytne jedenkrát za 
život. Colinova velkorysost dovolila fanouš-
kům z celého světa vidět  toto jedinečné 
album.“

Japonci bourají
Hotel Capitol, ve kterém byli Beatles ubyto-
váni při dvou tokijských koncertech v roce 
1966, byl zbourán. Na jeho místě má vyrůst 
modernější hotel s předpokládaným datem 
otevření v roce 2010.

Mccartneyho autogramiáda
V londýnském megastoru Virgin na Picca-
dilly se 22. listopadu uskutečnila autogra-
miáda Paula McCartneyho. Podepisoval 
své poslední album Ecce Cor Meum a nové 
koncertní DVD The Space Within US. Limit 
byl dva autogramy na jednu osobu.

          Paul McCartney a Kate Royal

               George Martin se synem

Likvidace Heather
Fanatičtí příznivci Beatles se prý připravují 
na likvidaci manželky Paula McCartneyho. 
Informuje o tom britský tisk, podle kterého 
již kriminalisté informovali o tomto záměru 
i potenciální terč atentátu, exmodelku Hea-
ther Millsovou-McCartneyovou.

Encyklopedie Beatles
Volvox Globator vydal knihu Billa Harryho 
Encyklopedie Beatles. Nalezneme zde veš-
keré historické podrobnosti, které souvisí 
s touto slavnou čtveřicí stejně jako infor-
mace o vydaných deskách či neznámé 
okolnosti vzniku jednotlivých písní. Publika-
ce zahrnuje biografie více než pěti set lidí 
spojených se skupinou a odhaluje milostné 
aféry, drogové skandály, soudní případy 
i vnitřní spory a rovněž nabízí fakta o smrti 
Briana Epsteina a Stuarta Sutcliffea. 
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Známky s Beatles 
Britská královská pošta vydala 9. ledna sérii 
šesti známek s obaly alb Beatles. Konkrét-
ně: With The Beatles (1963), Help! (1965), 
Revolver (1966), Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band (1967), Abbey Road 
(1969) a Let It Be (1970). Známky jsou osla-
vou mimořádného kulturního přínosu Bea-
tles pro Británii, uvedla Královská pošta.

Memorabilie Beatles
Na londýnské aukci memorabilií v  AIR Stu-
dios George Martina byla vydražena kytara 
George Harrisona Maton Mastersound MS-
500 z roku 1963 za 115 tisíc liber a šedé 
triko, které John Lennon věnoval jednomu 
fanouškovi (5 tisíc liber). V newyorské aukč-
ní síni Christie’s byl prodán rukopis písně 
Paula McCartneyho Maxwell‘s Silver Ham-
mer za 151 tisíc liber. 

Beatles opět na špici
Beatles opět bourají žebříčky hitparád po 
celém světě. Jejich LOVE se okamžitě po 
vydání protlačilo do prvních „pětek“ žebříč-
ků v devíti různých státech Evropy. V nej-
prestižnějším americkém Billboardu ihned 
získalo 4. místo, když se desky hned po 
vydání prodalo přes 270 tisíc kopií. V Evro-
pě se během dvou týdnů prodaly více jak 3 
milióny kopií, což „Broukům“ vyneslo plati-
novou desku.

Oratorio jako muzikál
Z textové předlohy pro Liverpoolské Oratori-
um z roku 1991 chce vycházet Paul McCart-
ney při tvorbě nového muzikálu, na kterém 
spolupracuje se svou sestřenicí a herečkou 
Kate Robbinsonovou. Modernější formou by 
tak mohli diváci shlédnout životní pouť Sira 
Paula od jeho dětství po společnou životní 
pouť s první manželkou Lindou. Datum pre-
miéry zatím není známé, ale spekuluje se 
o liverpoolských oslavách evropského hlav-
ního města kultury v roce 2008.

FBI sledovala Lennona 
FBI opět otevřel své archivy se složkou 
vedenou na Johna Lennona. Jedná se 
o dalších deset stran jeho spisu. Odtajně-
né dokumenty obsahují nové podrobnosti 
o sledování Lennona agenty FBI na začát-
ku 70. let.

Sestra prodala Beatles  
Obal alba Meet The Beatles, podepsa-
ný všemi „brouky“ i s věnováním, dala do 
veřejné internetové dražby  aukční společ-
nosti itsonlyrocknroll.com Harrisonova sest-
ra Louise. Obal si koupil anonymní sběratel 
za 115 tisíc dolarů. Vyvolávací cena byla 25 
tisíc dolarů.  

             Podpis s věnováním Louise

děda Mccartney
V pátek 8. prosince se Paul stal dědečkem 
Bailey Lindy Olwyn Willisové, což je druhý 
potomek Stelly McCartneyové.

Veselá She Loves You  
Odborníci sestavili žebříčky nejsmutnějších 
a nejveselejších písní. Podle nich je píseň 
Beatles She Loves  You  pátou  nejšťastněj-
ší písničkou. Dostaly se před ní LDN (Lilly 
Allen), Dancing Queen (ABBA), Shiny Hap-
py People (R.E.M.) a Love Shack (B52s).

Queen opět porazili Beatles
Výsledek hlasování zhruba dvaceti tisíc 
posluchačů britské rozhlasové stanice BBC 
Radio 2 o nejlepší britskou kapelu všech 
dob určil vítěze Queen před Beatles. Sku-
pina Queen získala o 400 hlasů více než 
legendární „Brouci“. Na třetím místě skonči-
la skupina Rolling Stones.

               Zlatý singl z roku 1963

ringo Sirem? 
Do sídla ministerského předsedy Tonyho 
Blaira dorazila petice, v níž je vláda vyzývá-
na, aby navrhla britské královně povýšení 
Ringa Starra na rytíře. Petice se každým 
dnem rozrůstá o další podpisy. Ringo se 
zatím k celé záležitosti nevyjádřil. Petice je 
na adrese petition.pm.gov.uk. 

Mccartney bojuje
Paul McCartney vzkázal Heather Millsové, 
že od něj neuvidí ani penny. V rozvodovém 
řízení prý bude velmi tvrdý a nehodlá jí dát 
žádné odstupné. Zároveň vyvrátil všech-
ny její argumenty, kterými podpírala svůj 
požadavek na 2 milióny liber. Jako důkaz 
toho, že se s ní už nehodlá bavit, jí zakázal 
vstup na společnou rodinnou oslavu vánoc. 
U vchodu od ní převzal svou dceru Beatri-
ce, ale Heather se dovnitř nedostala.

Sean Lennon v Praze  
Syn Johna Lennona a Yoko Ono Sean Len-
non vystoupí 5. února v pražském Lucerna 
Music Baru. Představí zde své druhé album 
Friendly Fire. Na něm se podílela řada zná-
mých osobností, především děti slavných, 
jako dcera Johna Phillipse z Mamas & 
Papas Bijou Philips nebo Harper Simon, 
syn Paula Simona.

               Sean s Bijou Phillips

Heather udala Paula
Policie obdržela 29. prosince oznámení, že 
z domu Heather Millsové v Sussexu zmize-
lo několik obrazů. Paul McCartney tvrdí, že 
si odvezl pouze svůj majetek – obrazy od 
Picassa a Renoira v hodnotě asi 10 milió-
nů liber. Policie se odmítla tímto případem 
zabývat, protože nejde o trestnou činnost. 
Oběma stranám doporučila obrátit se na 
své právní zástupce. 

               John Lennon - 70. léta

             Zde byl Picasso a Renoir

Yoko v ohrožení
Vdova po Johnu Lennonovi byla vydírána 
svým řidičem Koralem Karbanem, který 
vyhrožoval zabitím Yoko i jejího syna, pokud 
nedostane 2 milióny dolarů. Po svém zatče-
ní tvrdil, že ho Yoko sexuálně obtěžovala.

Luboš Červený




