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Novinky
z beatlesácké rodinky
Nejbohatší zpěváci na světě

Lennonův ostrov

Stovky kreseb

Po primátu exbeatla Ringa Starra mezi
bubeníky, vévodí nyní i bývalý kolega Paul
McCartney mezi nejbohatšími zpěváky: 1.
Paul McCartney – 800 milionů dolarů (The
Beatles), 2. Bono – 600 milionů (U2), 3.
Jimmy Buffett – 400 milionů, 4. Elton John
– 320 milionů (Sólo), 5. Mick Jagger – 305
milionů (The Rolling Stones). Ze známých
jmen následují: Sting – 290 milionů (The
Police, Sólo), Phil Collins – 250 milionů
(Genesis, Sólo), Rod Stewart – 220 milionů, David Bowie – 215 milionů, Bruce
Springsteen – 200 milionů (The E Street
Band), Axl Rose – 150 millionů (Guns N’
Roses), Roger Waters – 145 milionů a David Gilmour – 130 milionů (oba Pink Floyd),
Steven Tyler – 130 milionů (Aerosmith), Jon
Bon Jovi – 125 milionů (Bon Jovi), Robert
Plant – 120 millionů (Led Zeppelin), Eric
Clapton – 115 milionů (Cream, Sólo), Ozzy
Osbourne – 90 millionů (Black Sabbath,
Sólo), Bob Dylan – 80 milionů.

Původně zamýšlel John Lennon strávit na
irském ostrůvku jménem Dorish poklidné
stáří. Za tím účelem ho také v roce 1967
za 1.700 liber kupoval. Pak ale přišel 8.
prosinec 1980 – a vše bylo jinak. O čtyři
roky později Yoko Ono jednadvaceti akrový
pozemek prodala místním farmářům. Letos
je opět na prodej s odhadní cenou 300 tisíc
Euro.

V newyorské galerii SoHo se začátkem října 2012 uskutečnila výstava kreseb a skic
Johna Lennona. Kolekci 100 děl z období
1964 – 1980 připravila Yoko Ono.

Kriketový John
Pár neznámých fotograﬁí se opět objevilo na veřejnosti. Když v roce 1966 natáčel
John Lennon ve španělské Andaluzii ﬁlm
Jak jsem vyhrál válku, vyfotil ho o jedné
čajové přestávce při kriketu jistý Zdenko
Hirschler.

Zeď oživla
Jedna fanynka nevydržela pohled na zuboženou a nic nepřipomínající plochu vzpomínek na Johna Lennona v Praze a sama v
polovině září letošního roku nakreslila novou Johnovu podobiznu. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, než opět v tichosti zmizí pod
nánosem nových nápisů. Ale i tak díky za
všechny beatlemaniaky.

Skvělý odpal

Ikony NME
U příležitosti šedesátin magazinu NME
(New Musical Express) rozhodovalo 160 tisíc hlasujících čtenářů o hudebních ikonách
posledních šedesáti let. Na prvním místě se
umístil John Lennon, následovaný Liamem
Gallagherem (Oasis) a Davidem Bowiem.
První desítku doplňují: Alex Turner (Arctic
Monkeys a The Last Shadow Puppets),
Kurt Cobain (Nirvana), Amy Winehouse,
Jimi Hendrix, Morrissey, Noel Gallagher a
Ian Curtis.

V úterý 2. října 2012 se v londýnském BFI
Southbank uskutečnila premiéra restaurovaného ﬁlmu Beatles Magical Mystery Tour.
Zúčastnil se jí také Paul McCartney. O čtyři
dny později byl ﬁlm společně s dokumentem nazvaným Arena: The Beatles‘ Magical
Mystery Tour revisited premiérově odvysílán na BBC2.

Vychází Dopisy Johna Lennona
30. října vyšla kniha Dopisy Johna Lennona. Zajímavé na tom je, že v tento den vyšel
zároveň i její český překlad. Knihu u nás
vydává nakladatelství Československý spisovatel a prodává se v síti prodejen Levné
knihy. Nejzajímavější Lennonovy dopisy z
archivu Yoko Ono a různých sběratelů vybral a sestavil Hunter Davies. První dopis je
datován do roku 1951 a knihu uzavírá autogram, který Lennon věnoval jedné fanynce
8. prosince 1980.

Vzácné promo
Harrison na Emmy
Dokument Martina Scorseseho s názvem
George Harrison: Living in the material
world získal 23. září 2012 v Los Angeles
dvě ceny Emmy.

Filmaři ve Forthlin Road

Nová malba na Lennonově zdi

McCartney na premiéře

K 50. výročí vydání singlu Love Me Do byl
připraven i hodinový dokument, uvádějící
rozhovory s přáteli a spolupracovníky Beatles z roku 1962. Včetně Iris Caldwell (sestry
Roryho Storma), která v té době byla přítelkyní Paula McCartneyho a předpokládá se,
že Love Me Do složil Paul pro ni. Kromě Cavern Clubu se natáčelo třeba i v prostorách
Forthlin Road 20, kde McCartney vyrůstal.
Poprvé tak bylo dovoleno kamerám ﬁlmovat na zahradě a v obývacím pokoji objektu
vlastněného National Trustem.

Má to ale někdo kliku, když při velkém domovním úklidu najde promo vinylový singl
Love Me Do a P. S. I Love You, určený jako
rozjezdová reklama pro dýdžeje a novináře.
Tehdy v roce 1962 vyrobil Parlophon pouze
250 takových kopií, považovaných za klíčové pro spuštění kariéry Beatles. Raritní je
i nesprávně uvedené Paulovo příjmení na
obou stranách – McArtney. Sběratelé takovou lahůdku ocenili a vítěz v aukci za tento
výlisek dal 17.438 dolarů.

Ringo říká ne
Ringo Starr odrazuje své fanoušky před
koupí neautorizované knihy o jeho životě.
Autorem je dopisovatel New York Post Michael Starr. Ten pracuje na životopisu bubeníka Beatles, který se však od této biograﬁe
distancuje.
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Love Me Do rekordně

Těžké je žít v Livouši

Fanoušci Beatles překonali světový rekord
ve sborovém zpěvu. 5. října 2012 se jich
sešlo na liverpoolském nábřeží 1.631 (potvrzeno zástupci Guinness World Records)
a společně zazpívali padesát let starou nahrávku Brouků – Love Me Do. Hezký dárek
k výročí prvního singlu Brouků.

Remastrovaný Lennon

Neutuchající zájem fanoušků Beatles o pamětihodnosti v jejich rodném Liverpoolu trápí místní starousedlíky. Zvláště v okolí jejich
rodných domů. Nejvíc si stěžují obyvatelé v
Arnold Grove 12, rodišti George Harrisona.
Lidé před domem postávají téměř nepřetržitě. Nejhorší je to v létě, kdy to mnohdy trvá
i do dvou hodin ráno. Blesky fotoaparátů
míří přes okna dovnitř, stále někdo klepe a
domáhá se vstupu. Místní podepisují petice a žádají úřady o pomoc. Radnice jejich
protesty chápe a snaží se s cestovními společnosti dohodnout na opatřeních, která by
uspokojila obě strany. Ale je to těžké, samo
město žije hlavně z cestovního ruchu díky
Beatles.

Sir Elton John nechal zrestaurovat jediný
dochovaný barevný záznam jeho newyorského koncertu s Johnem Lennonem, který se konal 29. listopadu 1974 v Madison
Square Garden. Snímek tenkrát pořídila
jistá Maria Anna Summers.

Scrabble Brouci
Po Monopolech si nyní fanoušci mohou fanoušci zahrát novou verzi Scrabble inspirovanou Fab Four. Kromě tradičních kostek s
písmeny obsahuje sada i zvláštní sadu šestadvaceti „Help!“ karet.

Pier Head 5. 10. 2012 v 11 hodin

TripAdvisor
Server TripAdvisor přišel se seznamem
deseti výjimečných Beatles atrakcí po celém světě, oslavujících hudební odkaz Fab
Four: Studia a přechod na Abbey Road v
Londýně – Muzeum The Beatles Story v
Liverpoolu – Park Strawberry Fields v New
Yorku – Cavern Club v Liverpoolu – Rokenrolová síň slávy a muzeum v Clevelandu
– Dům McCartneyů na Forthlin Road 20 v
Liverpoolu – Muzikál LOVE v Las Vegas –
Světelný památník Johna Lennona v Reykjaviku – Kostel Svatého Petra v Liverpoolu
a Lennonova zeď v Praze.

Neviděné Newquay
Když byl tehdy šestnáctiletý Nigel Jarvis s
rodiči na dovolené v Newguay, letovisku na
jihu Anglie, dorazil tam 12. září 1967 ﬁlmový štáb Magical Mystery Tour. Jakmile Nigel
spatřil pomalovaný autobus Beatles, vzal si
otcův foťák a vyrazil na parkoviště. Ke svému překvapení se bez problémů dostal do
blízkosti Paula a Ringa. „Byl to pro mě šok,“
vzpomíná dnes jednašedesátiletý Jarvis a
dodává: „Než jsem se stačil vzpamatovat,
byla tam spousta lidí. A tak jsem rychle cvakal jeden snímek za druhým.“ Jelikož byl
Nigel spíš fanouškem Rolling Stones, na
snímky brzy zapomněl. Objevil je až nyní,
při úklidu podkrovních prostor svého domu.

Quarrymen v Londýně
V pátek 12. října 2012 odehráli Quarrymen
koncert v londýnském Castle Rocks na
Finchley Road. Ojedinělé představení na
Lennonovu počest absolvovali Len Garry,
Colin Hanton, John Duff Lowe a Rod Davis,
všichni původní členové skupiny. Na basu
hostoval Frank Cairns.

Čtenářská Hey Jude
Webové stránky Small Demons sestavily
žebříček písní, které jsou nejčastěji zmiňovány v literárních dílech. V čele tohoto
žebříčku stanula píseň Beatles Hey Jude. V
první dvacítce se ještě objevily Lucy In The
Sky With Diamonds (7), Eleanor Rigby (8),
I Want To Hold Your Hand (15) a Strawberry
Fields Forever (16). Za Hey Jude se v první
desítce ještě umístili: 2. Elvis Presley – Heartbreak Hotel, 3. Led Zeppelin – Stairway
To Heaven, 4. USA For Africa – We Are The
World, 5. ABBA – Dancing Queen, 6. Carl
Perkins – Blue Suede Shoes, 9. Nirvana –
Smells Like Teen Spirit a 10. Queen – Bohemian Rhapsody.

Zmateční Abbey Road
Od září minulého roku je otevřená nová
stanice metra v Londýně s impozantním
názvem Abbey Road. Má to pro Beatles
fanoušky akorát jedinou chybu. Stanice se
nachází ve Stratfordu a byla zřízena pro
lepší přístup během olympiády. Od vyhledávaného St. John’s Wood, kde sídlí studia
Abbey Road a stejnojmenný přechod, je o
16 kilometrů více na východ. Méně znalí
Beatlemaniaci bloudí a tápou.

Nigelův Ringo s Paulem

Cena za Live and Let Die
Paul McCartney obdržel od Broadcast Music, Inc. (americká obdoba našeho Ochranného svazu autorského) cenu za bondovskou píseň Live a Let Die. Ta na amerických
rozhlasových vlnách zazněla již 4 milionkrát. Stejně byl McCartney odměněn v roce
1988 (s Beatles) za 5 milionů přehrávek
svoji Yesterday. Nyní se toto číslo přehouplo
přes 9 milionů.

Ringo míří na jih
Po téměř pravidelně se opakujících turné
Ringa Starra po Severní Americe, plánuje
nyní exbeatle koncertní šňůru po Novém
Zélandu, Austrálii a Japonsku. Zatím jsou
potvrzené dva únorové koncerty s All-Starr
Bandem v novo zélandském Christchurch
(7. 2.) a Aucklandu (9. 2.), sedm australských: Brisbane (11. 2.), Sydney (13. a 14.
2.), Melbourne (16. a 17. 2.), Adelaide (19.
2.), Perth (21. 2.) a čtyři japonská vystoupení v Tokiu (25. a 26. 2.), Nagoye (27. 2.) a
Osace (1. 3.).
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Kdo si hraje, nezlobí

Come Together
Zdá se, že vše je odpuštěno a válečná sekyra mezi Paulem McCartneym a Yoko Ono
je zakopána. Společně totiž spolupracují na
hudbě pro jednu komedii. Oba si zazpívají v
novém ﬁlmu režiséra Judda Apatowa – This
Is 40. Yoko předvede I’m Your Angel a Paul
Lunch Box Old Sox. Na téma Yoko a konec
Beatles mluvil Paul v rozhovoru se slavným
britským moderátorem Davidem a řekl: „Nemohla za to. Ona se tehdy účastnila nahrávacích session, což jsme museli skousnout,
protože naše přítelkyně a manželky tam nikdy nechodily, bylo to takové nepsané pravidlo, ale Yoko tam najednou byla. A dělalo to
trochu dusno. Ale říkali jsme si, John tuhle
ženu miluje a není to obyčejný vztah. Ona
není obyčejná žena. Skutečně nerozbila kapelu, ta už se tehdy rozpadala sama a Yoko
měla na Johna takový vliv, že se potom
vrhnul do další části svého života a druhé
poloviny své kariéry. Nemyslím si, že by kdy
napsal písničky jako Imagine nebo Give Peace A Chance, kdyby nebylo Yoko. Takže ji
nemůžete z ničeho vinit.“

Nový pásek
V Los Angeles byl objeven pásek s nahrávkou rozhovoru DJ Jerryho Bishopa s Beatles po setkání s Elvisem v roce 1965 během
jejich amerického turné. Odhadovaná cena
aukčního prodeje dosud neslyšené nahrávky je 35 tisíc dolarů. Paul McCartney se tu
zpovídá: „V šestnácti letech jsem miloval
všechny jeho nahrávky. Hráli jsme hodně
jeho písní, dokud jsme nezačali dělat svoje
vlastní.“ Presley v 60. letech málo nahrával,
spíš se věnoval ﬁlmům. „Ptali jsme se ho,
proč nenahrává,“ říká John Lennon a dodává: „Myslím, že ho to nebavilo tak jako ﬁlmování. My hraní před publikem milujeme,
bez něho bychom se asi nudili.“ Na Bishopův dotaz, zda by natočili něco s Elvisem,
Lennon reagoval: „To by se nám nelíbilo…“
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Opět jedničky

McCartneyho Aston na prodej

Brouci živě

U příležitosti 60. výročí trvání britské Ofﬁcial Singles Chart byly zveřejněny dosavadní
výsledky v prodeji hudebních singlů od roku
1952. První místo: Beatles 22,1 milionů výlisků, druhé místo: Queen 12,8 milionů singlů a třetí místo: ABBA 11,3 milionů sedmi
palcových nosičů. Za pomyslnými stupni
vítězů skončili na dalších místech skupiny:
Rolling Stones, Oasis, Take That a Spice
Girls.

Vůz Aston Martin DB5, vlastněný v 60. letech Paulem McCartneym, byl v Londýně
vydražen za 307.500 liber.

Po více než čtyřiceti letech od rozpadu
Beatles vzniká projekt, který by chtěl nabídnout něco nového a neokoukaného z
období Beatlemánie. OVOW Production s
požehnáním Apple připravuje dokumentární ﬁlm Beatles Live!. Na své Facebookové
stránce oslovil fanoušky Beatles a požádal
je o spolupráci. Shání dosud nezveřejněné,
vzácné ﬁlmy, fotograﬁe, audio záznamy, či
jakékoli jiné zážitky s Brouky – ale výlučně z
období mezi říjnem 1963, kdy vznikl termín
Beatlemánie, a jejich posledním koncertem
v Candlestick Parku 29. srpna 1966. Máme
se tedy možná na co těšit.

Že by Ringo lhal?

Vydražená koláž
V londýnské aukční síni Sotheby’s byla vydražena původní koláž vnitřního obalu alba
Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band. Dílko vytvořil Peter Blake a odhadovaná cena se pohybovala v rozmezí 50 – 80
tisíc liber. Konečná cena byla 55.250 liber.

Iris Caldwell (sestra Roryho Storma) tvrdí,
že Ringo Starr na vydaném CD Roryho
Storma & The Hurricanes – Live at the Jive
Hive hraje. A to, i když to exbeatle odmítá.
Dotazovaní historici Beatles se shodují na
tom, že podle veškerých známých zdrojů,
se Ringo nahrávání 5. března 1960 zúčastnil. Iris k tomu ještě dodává: „Mluvila jsem i
s basákem Lu Waltersem, a ten potvrdil, že
tam Ringo byl.

McCartneyho vánoční píseň
30. října 2012 vyšlo kompilační album Holidays Rule, na které přispěl jednou písní
i Paul McCartney. Jedná se o píseň The
Christmas Song.

Prosím podpis

To jsou pálky!
„Řeznické album“ Beatles – Yesterday And
Today (1966) bylo na eBay prodáno za
15.100 dolarů. Vzácné a ještě zatavené elpíčko bylo v perfektním stavu
Seržantovská koláž

Pár vteřin od tragédie
Když se Paul McCartney s manželkou Nancy zúčastnili 3. května 2012 prezentace
nové vegetariánské kuchařky Mary McCartneyové v obchodním domě Liberty v londýnském West Endu, netušili, jaké drama je
čeká za pár hodin. Na cestu domů, do East
Sussexu, si u Air Harrods pronajali helikoptéru a v půl desáté večer opustili Londýn.
Když se po pětadvacetiminutovém letu blížili k cíli, přihodilo se pilotovi, že ve větrném
a deštivém počasí ztratil orientaci a málem
narazil do vrcholků stromů u Paulova heliportu. Jen zlomky vteřin dělily posádku od
katastrofy, Pilot duchapřítomně stroj zvedl a
Sikorsky S – 76 nakonec bezpečně přistál
na nedalekém letišti. Sir Paul McCartney a
Nancy Shevell odmítli incident komentovat.

Paulův heliport u studia v East Sussexu

Singl Please Please Me / Ask Me Why podepsaný na B straně Johnem Lennonem
byl vydražen za 1.299 liber. Do aukce ho
nabídl původní liverpoolský majitel, který
Johnův podpis získal v Cavern Clubu krátce po vydání tohoto druhého beatlesáckého
singlu.

Abbey Road 2013
Zřejmě po loňském zájmu fanoušků se i letos opět otevřou dveře studií Abbey Road
pro veřejnost. A to od 8. do 17. března 2013.
Denně se uskuteční dvě prohlídky. Cena 80
liber.

Paul na kolenou
V americkém St. Louis měl 11. listopadu
2012 Paul McCartney malou nehodu. Na
konci Golden Slumbers přebíhal od klavíru ke kytaře, aby stihl začátek The End.
Při tom přehlédl poslední schod zvýšeného
pódia, zakopl a upadl. Hned se ale zvedl,
zapózoval, vzal si kytaru a hrál dál.

To musel být zážitek

Live Kisses

Rolling Stones slavili

13. listopadu 2012 vyšel na DVD a Blu-ray dvouhodinový záznam exkluzivního
koncertu Paula McCartneyho Live Kisses.
Živá nahrávka písní z alba Kisses On The
Bottom byla pořízena v hollywoodských
studiích společnosti Capitol letos v únoru.
Režisérem byl Jonas Akerlund. Doprovodnou skupinu vytvořili Diana Krall, John Clayton, Karriem Riggins, John Pizzarelli, Anthony Wilson, Mike Mainieri a dirigent Alan
Broadbent. Jako speciální hosté vystoupili
Abe Laboriel Jr. a Joe Walsh, který si zahrál
Claptonovo sólo v My Valentine. Mezi bonusy je i šest verzí videoklipu My Valentine,
které režíroval Paul McCartney a ve kterých
si zahráli Johnny Depp s Natalií Portman.
Kolekce dále obsahuje dokument Making
My Valentine, dva krátké ﬁlmy z natáčení,
fotograﬁe a rozhovor s McCartneyem a producentem Tommy LiPumou. Součástí balení je i čtyřicetistránková brožura s fotograﬁemi. Z původního alba bylo zaznamenáno
13 skladeb.

První velký koncert u příležitosti padesáti
Rolling Stones oslavila kapela v londýnské
O2 aréně 25. listopadu 2012. Odstartovala
ho I Wanna Be Your Man, kterou pro Stouny
v roce 1963 složili Lennon s McCartneym.
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Kravata pro aukci
Paul McCartnery je jednou z celebrit, věnujících pro charitativní akci nějakou část ze
svého šatníku. Do aukce Celebrity Loosen
Up ve prospěch organizace Cahonas Scotland přispěl Paul svojí béžovou kravatou vyzdobenou červeným srdcem a žlutou květinou. Podepsaná kravat vynesla 2.353 liber.

Nominace na GRAMMY
Paul McCartney je nominovaný na tři ceny
GRAMMY, které budou rozdány 10. února
2013 v americkém Los Angeles. Nominace
jsou následující: Kategorie Nejlepší klasické pop album – Kisses On The Bottom,
kategorie Nejlepší limitovaná edice – RAM,
kategorie Nejlepší historické album – RAM.
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Neúplná Decca

Kůže na burze

Pocta Johnu Lennonovi

Za 35 tisíc liber byla ve Fame Bureau vydražena páska studiových nahrávek Beatles pořízených 1. ledna 1962 v londýnském
studiu DECCA. Deseti skladbovou záložní
pásku nakonec získal japonský sběratel.
Znalcům Beatles je jasné, že se nejedná o
kompletní záznam nahrávacího dne, protože taková páska by musela obsahovat 15
skladeb – viz článek v Beatlemánii 1/2012.

Černá kožená bunda, kterou nosil v letech
1960 – 1962 George Harrison, byla 12. prosince 2012 vydražena v londýnské aukční
síni Bohmans’ za 110.450 liber.

Americká ﬁrma Fargen uvedla na trh limitovanou sérii zesilovačů se známým Lennonovým autoportrétem na čelní straně. Zájemci zaplatí 4.999 dolarů.

První záznam z Londýna

Album z 121212 na iTunes
Album z beneﬁčního koncertu věnovaného
obětem hurikánu Sandy je k dispozici na
iTunes. Paul McCartney je na albu zastoupen skladbou Helter Skelter. Kromě vlastního koncertního bloku si na pódiu Madison
Sqeuare Garden zahrál společně s baskytaristou Kristem Novoselicem a bubeníkem
Davem Grohlem, tedy oběma zbývajícími
členy skupiny Nirvana.

Georgeova bunda

Music Producers Guild Awards
7. února 2013 převezme Sir George Martin
cenu Music Producers Guild. Slavný producent, který udělal Beatles, bude oceněn za
svůj výjimečný přínos pro britskou hudební
scénu.

Zesilovač Fargen

Ravi dohrál
11. prosince 2012 zemřel v americkém San
Diegu ve věku 92 let Ravi Shankar. Proslulý indický virtuos na sitár a přítel George
Harrisona je nyní posmrtně nominován na
cenu Grammy.
Luboš Červený

V porovnání se snímkem ze září letošního roku můžete vidět, jak se Lennonova zeď stále mění. Časem i tento nový John zmizí.
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