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Novinky
z beatlesácké rodinky
Objevený obal
Velkou sběratelskou senzaci způsobilo objevení transportního obalu na velký buben
ze soupravy Ringa Starra „Ludwig Hollywood“, kterou používal bubeník Brouků
při natáčení Bílého dvojalba v roce 1968 a
Let It Be o rok později. Jedna z poštovních
průvodek, která se zachovala, má datum 8.
5. 1971. Buben směřoval do New Yorku na
koncert pro Bangladesh. Vzácností je i další
průvodka s podpisem Ringa. Obal má na
obou stranách nápis „RINGO STARR THE
BEATLES“.

miho Hendrixe. McCartney také zahrál My
Valentine ze svého nového alba Kisses On
The Bottom a vystoupení ukončil medley
Golden Slumbers / Carry That Weight / The
End.

Studio Twickenham se neuzavře
Světoznámá londýnská ﬁlmová studia Twickenham měla ukončit svoji činnost v červnu
2012. Ateliéry, kde se v nedávné době natáčela The Iron Lady či War Horses a kde pracovali na svých ﬁlmech Perný den, Help a
Let It Be samotní Beatles, jsou zachráněné
díky kampani, do které se zapojily známé
osobnosti. Pro záchranu studií byli mj. Colin
Firth, Steven Spielberg a Paul McCartney.

Seržant v novém
Když se před 45 lety objevily na obalu gramofonové desky ﬁguríny slavných osobností, byla to bomba, o kterou se zasloužil výtvarník Peter Blake. U příležitosti oslav jeho
osmdesátin (v červnu 2012) byla aktualizovaná ikonická předloha přehlídkou známých
britských talentů. Happy Birthday Peter.

Dhani Harrison se oženil

Poštovní schránka velkého bubnu

Dhani Harrison se oženil s islandskou modelkou Sólveig Káradóttir, dcerou Kári Stefánssona, zakladatele biofarmaceutické
ﬁrmy deCODE Genetics. Svatba se konala
v jižní Anglii a šaty pro nevěstu navrhla Stella McCartney. Mezi hosty se objevili Paul
McCartney, Ringo Starr, Tom Hanks a Clive
Owen. Čerstvě oddaný pár nyní žije v Los
Angeles.

Paul na diamantovém výročí

Raritní vinyl

Paul McCartney se zúčastnil slavnostního
koncertu u příležitosti oslav 60. výročí vládnutí britské královny Alžběty II. Ta nastoupila na trůn 6. února 1952 po smrti svého
otce Jiřího VI. Koncert se uskutečnil 4. června před Buckinghamským palácem. Kromě
Sira Paula vystoupili také Elton John, Kylie
Minogue, Tom Jones, Cliff Richard a Stevie
Wonder. Koncert shlédla i samotná královna Alžběta II.

Šestnáct zájemců (sběratelů) se ucházelo na aukci eBay o LP desku Hey Jude. Z
původních 9,99 dolarů se po deseti dnech
cena vyšplhala na 1.914,99 dolarů. Album
bylo zatavené, dosud údajně uložené v
krabici a nehrané. Světlo světa mělo opět
spatřit až při aukci. Taková rarita se nenabízí každý den. Vzácná byla i nepoškozená
červeno bílá nálepka HEY JUDE o velikosti
25 x 5 cm. Známé jsou pouze tři její variace.
Jedna je této velikosti a zbylé dvě 12,5 x
5 cm.

LIPA se rozšiřuje
McCartneyho škola LIPA rozšířila své prostory. Od 30. března vlastní i uměleckou
školu, ve které studoval John Lennon, jeho
budoucí žena Cynthia a Stuart Sutcliffe. Za
cenu 3,7 milionů liber tak získala dalších
5000 metrů čtverečních.

Charitativní Paul
Na londýnském charitativním koncertu
v Royal Albert Hall pro organizaci Teenage Cancer Trust se na pódiu s Paulem
McCartneym objevili i Paul Weller (The
Jam), Ronnie Wood (Rolling Stones) a
Roger Daltrey (The Who). Společně zahráli
beatlesáckou Get Back a Foxy Lady od Ji-

Rodina, přátelé, ikony

Newsweek
30. března 2012 vyšlo speciální číslo magazínu Newsweek, věnované 50. výročí skupiny Beatles. Jedná se o šestý speciál vydaný
od roku 1964. První tehdy patřil Beatlemánii, další smrti Johna Lennona (1980),
novým generacím jejich ctitelů (1988),
Antologii (1995) a 10. výročí úmrtí George
Harrisona (2011). V letošním vydání jsou
mezi celosvětovými revivalovými kapelami
uvedeni i česko-slovenští zástupci: Pangea
a The Backwards.

Kolegové pro McCartneyho
U příležitosti 70. narozenin Paula McCartneyho vyjde nové tributové album. Jeho
písně má nahrát celá řada velmi zvučných
jmen. Zatím jsou známi tito interpreti: Brian Wilson, Kiss, Alice Cooper, The Cure,
Willie Nelson, Billy Joel, B.B. King, Wanda
Jackson, Steve Miller, Heart, Ronnie Spector a Corinne Bailey Rae. Album má produkovat Ralph Sall.

Hey Jude vítězí

LP Hey Jude
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U příležitosti 60. výročí Ofﬁcial Singles
Chart a 50. výročí vydání prvního Beatles
singlu zveřejnila Ofﬁcial Chart Company
žebříček nejstahovanějších písní Fab Four.
Zvítězila Hey Jude, následovaná Let It Be a
Here Comes The Sun. Top 5 uzavírají Twist
And Shous a Come Together.
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Nechceme tu Američany!

Klip ve znakové řeči

Zachraňte nosorožce

Dvě stě let starý georgiánský dům na Saville Row č. 3 v Londýně, kde sídlili Beatles
se svoji ﬁrmou Apple, a na jehož střeše se
uskutečnil památný poslední koncert Brouků 30. ledna 1969, má sloužit jako prodejna
dětského oblečení americké značky Abercrombie & Fitch. Časopis pro moderního
džentlmena The Chap zorganizoval petici,
která by měla zabránit, aby takto historicky
zajímavá budova sloužila americkému obchodu.

Paul McCartney si sám režíroval klip k milostné baladě My Valentine. Sice vyšel až
po vydání alba Kisses On The Bottom, ale
důvod byl prostý – chtěl dostat před kameru zároveň Johnnyho Deppa a Natalii
Portman, což nebylo snadné. Oba herci v
klipu pouze sedí před objektivem a znakovou řečí interpretují slova písně. Video
existuje ve třech verzích; v jednom je pouze
Depp, v dalším jen Portmanová. Ve verzi
třetí se oba protagonisté střídají.

Ringo Starr podporuje záchranu ohroženého druhu nosorožce dvourohého. Začal
už tím, že na svém webu vyměnil na obrazovce kočku za nosorožce. „Vždycky jsem
je miloval, jednoho plastového, od Keitha
Moona, jsem měl i na zahradě Tittenhurst
Parku,“ doplnil ex-beatle.

Beatle akty
Za 700 liber byly vydraženy dvě raritní fotograﬁe nahého Johna Lennona s Yoko Ono.
Oba snímky byly pořízeny samospouští
v Ringově londýnském bytě na Montagu
Square v roce 1968 pro obal alba Unﬁnished Music No. 1: Two Virgins. Album s
tímto obalem odmítly vydat všechny velké
společnosti včetně EMI. Prodejce objevil
snímky v podkroví matčina domu a neměl
vůbec ponětí, jak matka k těmto fotograﬁím
přišla.

Johnny Deep & Natali Portman

Úspěšná aukce

Ebayová bitva o podepsané album Please
Please Me všemi Brouky skončila 18. dubna 2012 na 24.675 dolarech. Úvodní nabídka byla 99 centů. V průběhu deseti dnů učinilo 16 dražitelů 39 nabídek. Akci sledovalo
přes 4 tisíce návštěvníků aukce.

19. května 2012 proběhla v Omega Auctions, Stockort (u Manchesteru) dražba několika Beatles memorabilií. Nejvyšší ceny
dosáhly kovové matrice, ze kterých byla v
roce 1964 tištěna knížka Johna Lennona In
his own write. Nový majitel za ně dal 4800
liber. Z celkového počtu 40 matric jich anonymní prodejce nabídl 35. Dalších 3600 liber vynesly podpisy všech Beatlů na zachovaném režijním podkladu z natáčení ﬁlmu
Perný den v londýnském Scala Theatre 23.
března 1964. Za 1700 liber byl ještě prodán program na koncert Beatles v Urmston
Show z 5. srpna 1963.

Bývalý Beatle a bývalý Eurythmic píší muzikál s názvem Hole In Fence (Díra v plotě).
Ringo Starr a Dave Stewart budou také s
Pam Williams dílo produkovat. Text by měl
být z pera Davida Harrise.

Ztracený koncert

Vítězný videoklip
Soutěž o nový videoklip k písni Wings, kterou před nedávnem vyhlásil Ringo Starr,
vyhrála režisérka Jem Garrardová z Vancouveru. Věrná fanynka Beatles (26) se o
soutěži dozvěděla z Facebooku jen pět dní
před uzávěrkou. „Bylo to šílené,“ vzpomíná Gerrardová. „Ale přesvědčila jsem svůj
tým spolupracovníků, že to stihneme. Ihned
jsem na tom začala pracovat, nespala jsem
čtyři noci“. A vyplatilo se, její dílko se Ringovi líbilo nejvíce. Vítězka zároveň dostala
honorář ve výši 3000 dolarů.

Zajímavý dům na prodej
Dům na Blue Jay Way, kde George Harrison
složil v roce 1967 stejnojmennou píseň je
nabízen za 4,599.000 dolarů. Kdo má tolik
peněz a touží po nádherném výhledu na
Los Angeles, má šanci.

Začátkem léta 1966 navštívil Paul McCartney přítele Donovana. Chvíli muzicírovali
a přehrávali si vzájemně své novinky. Paul
se pochlubil s Eleanor Rigby a rozdělanou
Yellow Submarine. Donovan vzpomíná: „V
jednu chvíli se zastavil a řekl: ‘Tady mi chybí
kousek textu.‘ Povídám: ‘Počkej chvíli.‘ Šel
jsem do ložnice a vrátil se se Sky of blue,
see of green. Paul na to: ‘Bezva.‘ Byl jsem
pyšný na svoji modrou oblohu v jejich žluté
ponorce“.

Bitva doplála

Díra v plotě

Jako Adam s Evou

Spoluautor Donovan

Světová premiéra ﬁlmu The Beatles: The
Lost Concert (Ztracený koncert) se uskutečnila 6. května 2012 v newyorském Ziegﬁeld Theatre. Dvaadevadesáti minutový ﬁlm
je postaven na záznamu koncertu slavné
čtyřky z Liverpoolu ve washingtonské aréně
Coliseum 11. února 1964. Dokument zachycuje také historický příjezd kapely do USA
a je obohacen o nově pořízené rozhovory s
Chuckem Berrym, členy Aerosmith Stevenem Tylerem a Joem Perrym, producentem
Markem Ronsonem, zpěvačkou Duffy či
členy kapely The Strokes.

Kulturní památky
Domy, ve kterých vyrůstali bývalí členové
Beatles John Lennon a Paul McCartney,
budou vyhlášeny za kulturní památky. Nebudou se tedy moci opravovat bez povolení
ministerstva kultury.

Posmrtný George
Při třídění materiálu k projektu Martina
Scorcese: Living in the materiál World narazila Olivia Harrison na několik nedokončených hudebních nápadů svého zesnulého
manžela George Harrisona. Vdova po ex-beatleovi nyní přemýšlí, že by o dokončení
některých motivů požádala Paula McCartneyho. Tak uvidíme.

Neznámý Perný den
Opět po téměř padesáti letech objevené dosud nepublikované snímky Beatles. Tentokrát se jedná o dvacet černobílých fotograﬁí
z natáčení ﬁlmu Perný den v londýnském
divadle Scala (březen 1964). Autorem byl
tehdy rekvizitář z Pinewood Studios, jistý
Peter Alchrone, který ve volné chvíli fotil
vše, co se ve studiu šustlo. Snímky pak založil do rodinného alba a až do nedávna se
na ně zapomnělo. Nyní jdou do aukce.

Chybička se vloudila
Až připomínky neslyšících hudebních fanoušků k McCartneyho klipu písně My
Valentine, simulovaného ve znakové řeči
herci Johnnym Deepem a Natalií Portman,
upozornili na pár chyb těchto jinak vynikajících herců. Deep to vzal s úsměvem: „Museli jsme v krátkém čase vstřebat pro nás
neznámou spoustu znaků. Snažili jsme se
věrně kopírovat nápovědu. Ale zřejmě některé odlišné významy vypadají ve znakové
řeči podobně, sorry.“
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Kvůli kamerám vypodložený Ringo
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Obrácené Abbey Road
Opačně než na obalu desky Abbey Road
jdou Beatles na snímku, který byl vydražen
za 16 tisíc liber. Autor Iain Macmillan v roce
1969 během deseti minut pořídil na dnes
již světoznámém přechodu šest fotek. Tahle dražená je raritní nejen změnou směru
chůze Brouků, ale Paul má na ní sandály a
oproti obalu mu chybí cigareta.

Co mu dát?
Čím obdarovat muže, který má skoro
všechno? Nad tím dumal Paul Weller z The
Modfather (dříve The Jam), když se blížila
McCartneyho sedmdesátka. Nakonec se
rozhodl pro vydání cover verze beatlesáckého hitu Birthday. Singl byl v prodeji jen
18. června, v den Paulových narozenin, a
výtěžek byl věnován organizaci War Child.

Camilla Parker-Bowles
4. dubna 2012 navštívila vévodkyně z Cornwallu liverpoolské muzeum Beatles Story.
Manželka prince Charlese tady u příležitosti
50. výročí působení slavných Fab Four odhalila jejich plaketu.

norodým spoluobčanem. Pomohl zachránit
místní kino, i místní zahradnické centrum,
když koupil všechny rostliny. Spolupracoval s místními obchodníky a před demolicí
zachránil koupí samotný Friar Park, který
potom v průběhu let nádherně zrenovoval.

Zemřel Victor Spinetti
Rakovině slinivky podlehl v 82 letech britský herec Victor Spinetti. Známý je i svými
rolemi ve třech ﬁlmech Beatles – A Hard
Day’s Night, Help! a Magical Mystery Tour.
S Brouky byl ve velmi přátelském vztahu. S
Lennonem spolupracoval na uvedení jeho
příběhů z knihy In his own write v Národním
divadle. Upřímnou soustrast pozůstalým vyjádřili také Paul McCartney a Ringo Starr.

Vzácný plakát
Abbey Raod, jak ji neznáme

Opět vítězně
Nejlepším interpretem v prodeji singlů v
Británii je skupina Beatles. Podle výsledků
žebříčků uveřejňovaných od roku 1952, a
registrovaných Ofﬁcial Charts Company, to
4. června 2012 uvedla stanice BBC Radio
2. Následují je Elvis Presley a Cliff Richard.
Paul McCartney je na jedenáctém místě.

V Christie’s aukční síni byl 12. června 2012
vydražen plakát, zvoucí na polední koncert
Beatles 30. listopadu 1962 v Cavern Clubu.
70 x 50 cm ručně malovaného plakátu přišlo nového majitele na 27.500 liber. Vzácnost této dražené položky Christie’s komentovala: „Jedná se o jedinou známou kopii
tohoto plakátu. I další podobné ze začátků
Beatles jsou velmi vzácné.“

Sir Paul McCartney věnuje jednu ze svých
basových Hofnerek charitativní dražbě.
Prodaný podepsaný nástroj má pomoci nadaci Nordoff Robbins, provozující hudební
terapii postižených dětí i dospělých v celé
Británii. Před tím podobně věnovaná Hofnerka vynesla 60 tisíc liber.

Beatles v Almaty
Kazachstánská banka RBK koupila další
ze šesti vzácných fotograﬁi Beatles, pořízených v srpnu 1969 pro obal alba Abbey
Road. I na ní nemá, na rozdíl od originálu,
Paul cigaretu a jde v sandálech (jako na nedávno vydražené fotograﬁi), akorát v tomto
případě jdou Brouci ve shodném směru s
originálem. Banka se chystá snímek vystavit ve svém sídle v Almaty.

Ringo zahajuje turné
Umělecká díla, jejichž autorem je Ringo
Starr, vyjíždí na turné. Už 13. června je budou moci obdivovat návštěvníci galerie v
Torontu. Zatím byla zveřejněna čtyři výstavní místa. Současně Ringo zahajuje koncertní turné po Severní Americe.

Muzeum v Hamburku končí?
Muzeum Beatles v Hamburku má být koncem června 2012 uzavřeno pro nízkou návštěvnost. Otevřeno bylo v květnu 2009 a
k vidění je zde dosud přes tisíc exponátů.
Ve snaze zachránit hamburskou vzpomínku
na působení skupiny v tomto městě, umístili
zaměstnanci muzea na YouTube šestiminutové video. Za doprovodu písní With A Little
Help From My Friends, Help a Don‘t Let Me
Down žádají Paula McCartneyho o pomoc k
záchraně jejich pětipodlažní expozice.

Charitativní Hofnerka

Beatles doutníky

Cavernovský plakát z listopadu 1962

Britové umí

Záhadná Yoko

Škole v liverpoolském Huytonu, kterou na
Park View navštěvoval v období 1946 –
1950 i pátý Beatle Stuart Sutcliffe, hrozilo
uzavření. Kapacitně nebyla využita a místní
žáci měli být přesunuti do modernějšího objektu v Roby Park. S tím ale rodiče studentů
nesouhlasili a hrozili přeřazením svých dětí
do jiných částí Liverpoolu. Odpor byl natolik
silný, že obecní úřad od původního plánu
ustoupil a upravil raději kapacity obou škol.

Yoko Ono poslala blahopřání k McCartneyho sedmdesátinám: „Milý Paule, všechno
nejlepší k narozeninám a mnoho, mnoho
lásky, Yoko“. Na Facebookové poště byl
však ještě přiložen obrázek obalu alba
RAM, které vyšlo 17. května 1971, v době
vrcholu hořkého sporu mezi Beatles, a
hlavně mezi Lennonem a McCartneym. O
co nyní Yoko šlo? Avantgardní nápad nebo
připomenutí, že ona nezapomněla?

Komiks o Beatles

Harrisonova socha

Beatles neunikli ani kresleným seriálům. Jejich hamburské období se Stuartem Sutcliffem zpracoval na 196 stranách Arne Bellstorf a nazval ho Baby’s in Black. Komiks
vyjde na 25 liber.

Henley-on-Thames, město, kde od roku
1971 žil ve Friar Parku George Harrison, by
chtělo svému slavnému obyvateli postavit
sochu. Podle představitelů města byl Harrison nejen světoznámou ikonou, ale i či-
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Mitchell Orchant, majitel C.Gars Ltd. v Londýně, prodal krabici obsahující 25 velmi
vzácných Beatles doutníků za 600 liber.
Údajně bylo takto připraveno pět dárkových
sad. Tahle, podle zadního štítku byla věnovaná Charlesovi Bermanovi za spolupráci
na ﬁlmu Help! (1965). Portréty jednotlivých
Brouků na páscích doutníků jsou od Deza
Hoffmana. Pásky jsou modré, zelené, žluté
a červené. Doutníky jsou jamajského původu.

Jamajské doutníky ala Beatles

Luboš Červený

