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there are places I remember all my life ...

The Beatles

© Rigby (admin@brouci.com)

Dokument  je  volně  dostupný  pro  soukromé  účely  na  adrese 
http://www.brouci.com.  Jeho  další  šíření,  veřejná  prezentace, 
zveřejňování  úryvků  nebo  celého  dokumentu,  je  možné  pouze  se 
souhlasem autora.
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KLUB CAVERN

Nejznámější klub na světě se nachází v Liverpoolu. Ačkoli se v něm 
zpočátku hrál striktně jazz, nakonec ho proslavila beatová skupina 
Beatles. Dějiny klubu Cavern jsou plné zvratů, změn a vzestupů.

Klub  Cavern  (Jeskyně)  byl 
otevřen  16.  ledna  1957  ve 
sklepě  obchodu  s  ovocem  a 
zeleninou.  Jeho  majitel  Alan 
Sytner, syn místního lékaře, ho 
pojmenoval  po  pařížském 
jazzovém  klubu  Le  Caveau. 
Jeho úmyslem bylo učinit z něj 
nejznámější  jazzový  klub  v 
zemi. Zahajovací večer zde hrál 
Merseysippi Jazz Band a během 
dalších  tří  let  na  jeho  pódiu 
stanulo  mnoho  nejznámějších 

jazzových  hudebníků  Británie.  Klub  se  stal  centrem  fanoušků 
jazzové hudby. Ačkoli o vystoupení mělo zájem stále větší množství 
známých skupin, klub byl limitován svou relativně malou velikostí, 
protože nebyl schopen pojmout návštěvníky, kteří chtěli vidět svou 
oblíbenou skupinu. V roce 1959 se Alan Sytner oženil a odstěhoval 
do  Londýna.  Klub  prodal  Rayi  McFallovi,  účetnímu  rodiny  a 
podílníku jazzového klubu Temple, který pokračoval v jeho jazzové 
tradici. McFall koupil klub Cavern 1. října 1959 za 2750 liber.

Otevření klubu proběhlo v době raketového nástupu skifflu. Skiffle 
se vyvinul z jazzu a v Británii se objevil začátkem padesátých let, 
kdy vznikalo spousta skupin skládajících se z kytary, valchy, bubnu a 
basy zhotovené z bedničky od čehokoli. V roce 1956 vyšla skladba 
Rock Island line, kterou natočil Lonnie Donegan, a tato píseň vedla 
k boomu. Mnoho skupin se objevilo také v Liverpoolu. Ačkoli skiffle 
zanikl  stejně rychle, jako se objevil, klub Cavern ho akceptoval. 
Skifflové hudbě byla vyhrazena každá středa. Jednoduchost skifflu 
nevyžadovala  vysokou  uměleckou  dovednost  hráčů,  ti  zdatnější 
muzikanti  se  ale  po  jeho  ústupu  vrhli  na  rock'n'roll.  Většina 
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liverpoolských  skupin  počátku  šedesátých  let  začínala  právě  se 
skifflem. Nejinak tomu bylo u skupiny Quarry Men, která měla své 
první vystoupení v klubu Cavern ve čtvrtek 7. srpna 1957. O týden 
později v klubu vystoupil se skupinou Eddie Clayton Skiffle group 
také Ringo Starr. Paul McCartney poprvé vystoupil v klubu Cavern s 
Quarrymen 24. ledna 1958, George Harrison si musel počkat až do 
poledního  koncertu  9.  února  1961.  Zpočátku  klub  netoleroval 
rokenrolovou hudbu, ale od roku 1960 se požadavky na beatovou 
hudbu v klubu Cavern stupňovaly a v  potaz se musela brát také 
jejich  finanční  přínosnost.  První  beatový  večer  klubu  Cavern  se 
uskutečnil  25.  května  1960  a  zahájili  ho  Rory  Storm  and  the 
Hurricanes, se kterými hrál na bicí Ringo Starr. S nimi hrála další 
liverpoolská  skupina  Cass  and the  Cassanovas.  V  klubu postupně 
začaly vystupovat skupiny, jimž se v těchto dnech podařilo vydat 
singl a umístit se s ním v britské hitparádě. Diskžokej Bob Wooler 
brzy přišel s nápadem na polední koncerty. Jazz se začal stahovat 
do  víkendových  koncertů  a  během  roku  1963  zmizel  z  klubu 
natrvalo.

Během let 1960-1962 se stal klub Cavern líhní skupin hrajících tzv. 
Mersey sound. Po svém návratu z Hamburku v prosinci 1960 a po 
prvním koncertu v klubu v únoru 1961 se stali klubovými oblíbenci 
Beatles. V polovině roku 1961 byl Liverpool plný podobných skupin a 
klub Cavern se stal prestižním místem. Vystoupit na jeho pódiu si 
mnohá  skupina  považovala  za  čest.  9.  listopadu  1961  navštívil 
polední  koncert  Beatles  Brian  Epstein  z  místního  obchodu  s 
gramofonovými  deskami  NEMS.  Od  té  chvíle  se  stali  Beatles 
nejznámější  a  nejžádanější  skupinou  Liverpoolu.  Epstein  se  stal 
jejich manažerem a v květnu 1962 pro ně získal nahrávací smlouvu.

Ačkoli Brian Epstein provedl ve skupině některé změny týkající se 
jejich oblečení a vystupování na pódiu, Beatles zůstávali hlavními 
favority  klubu Cavern.  Brzy  byli  fanoušci  šokováni  další  změnou, 
tentokrát  však  provedenou  na  žádost  samotných  Beatles.  Jejich 
bubeníka  Pete  Besta  totiž  nahradil  Ringo  Starr.  Pete  si  zahrál  s 
Beatles v klubu naposledy 15. srpna 1962, o týden později již seděl 
za bicími Ringo. Shodou okolností  bylo toto vystoupení natočeno 
televizí  Granada.  Archivní  záběry  zachycují  skupinu  při  hraní 
skladeb Some other guy a Kansas City. V pozadí je možné slyšet 
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hlasy z davu vykřikující 'My chceme Peta'.

Naneštěstí nahrávací úspěchy Beatles a jejich vzestup na britskou 
hudební  scénu  znamenal  pro  Cavern  ztrátu.  Poslední  polední 
koncert  skupiny se uskutečnil  4. února 1963 a poslední speciální 
vystoupení 3. srpna 1963. Podle Marka Lewisohna zde Beatles hráli 

292krát.  Za  své  první 
vystoupení dostali pět 
liber,  za  poslední  tři 
sta. Beatles mimo jiné 
také  upozornili  na 
ostatní  liverpoolské 
skupiny  z  líhně  klubu 
Cavern,  o  které 
nahrávací  společnosti 
okamžitě  projevily 
zájem.  Svou  vlastní 
fanouškovskou 

základnu si tak vytvořily skupiny jako Gerry and the Pacemakers, 
Swinging Blue Genes, Rory Storm and the Hurricanes, Big Three, 
King  Size  Taylor,  Searchers  a  Chants.  Většina  z  těchto  skupin 
zaznamenala také svůj  vlastní  světový úspěch.  1.  července 1962 
vystoupil v klubu Gene Vincent. Jeho koncert odstartoval více než 
jedenáctiletou šňůru vystoupení populárních interpretů.

V roce 1964 rozpoutali Beatles světovou bouři a na jejich úspěchu 
se  svezly  také  další  skupiny  ze  stáje  Briana  Epsteina.  Pro  klub 
Cavern  to  přineslo  slávu.  Celebrity,  fanouškové  a  média 
navštěvovali  klub,  odkud  vzešla  populární  beatová  skupina.  Bob 
Wooler přestával na všechno stačit a najal mladíka jménem Billy 
Butler.  Hlavními  účinkujícími  té  doby  byli  Escorts,  Hideaways  a 
Klubbs. V polovině roku 1964 dosáhl Mersey beat svého vrcholu. Ray 
McFall  vstoupivší  do  světa  hudby  vlastní  značkou  Cavern  Sound 
Recording  skončil  s  finanční  ztrátou.  Aby  se  ztráta  částečně 
vyrovnala,  přišel  McFall  s  nápadem  rozebrat  původní  pódium  a 
jednotlivé kusy prodával po pěti šilincích. Klub potřeboval změnu, a 
to  nejen  rekonstrukcí,  protože  přestal  vyhovovat  hygienickým  a 
bezpečnostním  normám.  Nároky  byly  vyšší  než  možnosti  Raye 
McFalla, který nakonec klub, navzdory pomoci Boba Woolera, skupin 
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a fanoušků, 27. února 1966 zavřel.

Klubu se ujali místní podnikatelé Joe Davey a Alf Georghegan, kteří 
klub zrekonstruovali  a 23. července 1966 za účasti ministerského 
předsedy  Harolda  Wilsona  slavnostně  otevřeli.  Brian  Epstein  a 
Beatles zaslali ke znovuotevření klubu blahopřejný telegram. První 
skupinou, která si zde zahrála, byli Hideaways (celkem vystupovali v 
klubu  412x).  Po  dalších  sedm  let  pokračovala  činnost  klubu  v 
předchozích kolejích. Bob Wooler se uchýlil  do ústraní a hlavním 
diskžokejem  se  stal  Billy  Butler. 
Hudební nabídka klubu se skládala z 
živé hudby a diskotéky.  V roce 1969 
převzal vedení klubu Roy Adams.

Ačkoli  klub  navštěvovali  kromě 
místních skupin také známí interpreti, 
idylické  dny  Beatles  pominuly.  V 
březnu 1973 byl klub opět uzavřen a 
jeho dveře se měly znovu otevřít až v 
roce 1984. Klub byl stržen, protože na 
jeho místě byla  naplánována stanice 
metra,  konkrétně  ventilační  šachta. 
Plány  byly  později  stornovány  a  na 
místě  původního  klubu  bylo 
vybudováno parkoviště. Cihly z původního klubu byly uschovány a 
použity na stavbu nového klubu, který stojí vedle parkoviště. Klub si 
zachoval  stejnou adresu, jako měl původní klub Cavern (Mathew 
Street 8-10). Během sedmdesátých let otevřel v protější budově Roy 
Adams  klub  New  Cavern,  ve  kterém  začínala  nová  generace 
liverpoolských  muzikantů:  Elvis  Costello,  Frankie  goes  to 
Hollywood, China Crisis, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Echo 
and the Bunnymen, Teardrop Explodess, A Flock of Seagulls, Lotus 
Eaters a další.

Klub Cavern byl znovu otevřen 26. dubna 1984 a na jeho stavbu bylo 
použito přes 15 tisíc cihel z původního klubu. Zachoval si i původní 
podobu, ale přesto je možno najít několik rozdílů. Nový klub zabírá 
pouze  75  procent  původní  plochy  starého  klubu.  Má  však  větší 
plochu  jednotlivých  pater.  Do  původního  sklepa  vedlo  pouze  18 

7



schodů, nyní  jich tam vede třicet. Klenby svíraly  s  ulicí  Mathew 
Street  úhel  90  stupňů,  nyní  vedou  rovnoběžně.  Pódium  je  také 
nové, jediné původní stopy možná mohl zanechat Paul McCartney 
při vystoupení 14. prosince 1999. O otevření nového klubu Cavern 
vyprodukovali studia Abbey Road dokumentární film Cavern Beat. V 
letech 1984-1988 byl klub několikrát krátce uzavřen, v roce 1989 ho 
uzavřela policie a znovu otevřen byl až 12. července 1991. S novým 
vlastníkem, společností Cavern City Tours Ltd., se stal klub hlavní 
hudební  atrakcí.  30.  září  1992  navštívil  klub  Ringo  Starr  během 
svého  světového  turné  pořádaného  pro  Disneyho.  Bez  ohledu na 
návštěvníky klubu se Ringo podepsal na zadní stěnu pódia. Prozradil 
to až v rozhovoru o šest měsíců později. 16. ledna 1997 oslavil klub 
40. výročí svého trvání. Klub navštívilo přes tisíc fanoušků a také 
původní skupiny, diskžokejové a fanoušci z šedesátých let. Sešli se 
také členové původní skupiny Quarry Men, kteří na pódiu Cavernu 
hráli v roce 1957. V zadní místnosti původně určené pro diskotéky 
bylo  postaveno nové větší  pódium, které dnes  slouží  jako  hlavní 
pódium pro koncerty hudebních skupin. Kromě Paula McCartneyho 
bylo v poslední době největší akcí vystoupení Lonnie Donegana 24. 
května 2001, který zde hrál předtím naposledy 16. dubna 1958.
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MATHEW STREET

Tato  část  centra  města  se  stala 
zároveň  hudebním  centrem  dění 
šedesátých  let.  Kromě  klubu  Cavern 
se  zde  nacházely  hudební  obchody, 
kavárny,  bary,  hospody.  Zde  vznikl  a 
vyvíjel  se proslulý Mersey sound. Od 
roku  1993  se  čtvrť  stala  dějištěm 
pravidelného  hudebního  festivalu, 
který  se  zde  koná  každý  srpen.  Na 
festivalu vystoupí každoročně několik 
set skupin a přijde ho navštívit  přes 
200 tisíc návštěvníků. V roce 2001 se 
poprvé  uskutečnil  přímý  přenos  přes 
Internet.  Vysílání  shlédlo  kolem  1,5 

miliónů lidí.

CAVERN PUB, CAVERN WALL OF FAME, SOCHA JOHNA LENNONA (MATHEW 
STREET)

Hospoda Cavern Pub byla otevřena v srpnu 1994 společností Cavern 
City Tours, která vlastní také klub Cavern a další památky. Od roku 
1957  do  roku  1973  navštívilo  klub  Cavern  mnoho  světoznámých 
umělců různých hudebních žánrů, jazzu, popu, soulu, rocku nebo 
R&B.

Většina lidí si klub spojovala pouze s Beatles a Mersey beatem, ale 
hráli  zde  takové  hvězdy  jako  Chuck  Berry,  Eric  Clapton,  Rolling 
Stones,  Status  Quo,  Judas  Priest,  Joe  Cocker,  Who,  Kinks,  Gary 
Glitter, Rod Stewart, Queen, Stevie Wonder, Temptations, Sonny Boy 
Williamson, Howlin'  Wolf,  Elton John, Edwin Starr, Gene Vincent, 
Jimmy Page nebo Jimi Hendrix. Každý z těchto umělců má vlastní 
cihlu na stěně hospody umístěné do ulice. V hospodě je vystaveno 
mnoho  předmětů  souvisejících  s  Beatles:  Johnova  kytara 
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Rickenbacker, Paulova baskytara Hofner s věnováním z roku 1999, 
Georgeova  kytara  Gretsch  a  Ringovy  bicí  Ludwig.  Nechybí  ani 
mikrofon  Vox.  Stěny  útulné  hospody  krášlí  množství  raritních 
fotografií,  na  kterých  vidíme  nejen  Beatles,  ale  další  rockové 
hvězdy šedesátých let. Zeď slávy odhalil v rámci oslav 40. výročí 
otevření klubu Cavern 16. ledna 1997 Gerry Marsden (Gerry & the 
Pacemakers). Zeď obsahuje 1801 jmen skupin a interpretů, kteří v 
klubu hráli v letech 1957-1973. Na zeď stále přibývají další jména. 
Mezi poslední přírůstky patří mimo jiné Paulova doprovodná skupina 
Run Devil Run Band, Bo Diddley, Lonnie Donegan, Paul Rodgers, Fish 
a Billy Bob Thorntonn. Ve stejný den odhalil Billy J. Kramer sochu 
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svého starého přítele Johna Lennona, který postává chvíli jen tak 
opřen o zeď, chvílemi ve dveřích domu.

CAVERN WALKS (MATHEW STREET)

Toto  kulturní  a  společenské 
centrum,  které  nákladem  9 
miliónů  liber  vybudovala 
pojišťovna  Royal  Life 
Insurance  na  místě 
původního  Cavern  klubu, 
bylo otevřeno v dubnu 1984. 
Původně  se  jmenovalo 
Eleanor  Centre.  Je  trvalým 

pomníkem  skupiny,  kolem  vchodu  a  nad  přízemními  okny  jsou 
zobrazeny holubice  a  růže -  dílo  Cynthie  Lennonové  na Johnovu 
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památku. Holubice je symbolem míru a růže byla Johnova oblíbená 
květina.  V  Cavern  Walks  je  spousta  obchodů,  barů,  restaurací  i 
kanceláří, je tam rovněž sousoší Beatles v životní velikosti od Johna 
Doubledaye, které stálo 40 tisíc liber. Nedávno zde bylo otevřeno 
výstavní  a  informační  středisko  Beatles.  Cavern  Walks  navrhl 
liverpoolský architekt David Backhouse a stačily mu k tomu pouhé 
dva dny. V návrhu počítal také s muzeem Beatles, k jehož realizaci 
ale nedošlo.

LIVERPOOL WALL OF FAME (MATHEW STREET)

Populární  hudba  je  důležitou  součástí 
bohaté kulturní minulosti Liverpoolu. Tato 
zeď  stojící  přímo  naproti  klubu  Cavern 
připomíná  všechny  liverpoolské  umělce, 
jejichž  desky  dosáhly  prvního  místo  v 
britské  hitparádě.  Odhalena  byla  14. 
března  2001.  Obsahuje  53  vzpomínek  na 
desky,  které  si  vedly  výjimečně  od  roku 
1953.  Na  každé  bronzové  desce  je 
poznamenáno  jméno  interpreta,  název 
písně a rok, kdy se octla na prvním místě 
britské  hitparády.  Desky  samozřejmě 
přibývají. Chybí však deska Please please me od Beatles. Důvodem 
je,  že na počátku  šedesátých let  byla  oficiální  britská  hitparáda 
zveřejňována v časopise Record Retailer (nyní Music Week). Ačkoli 
ostatní  hitparády  uváděly  Please  please  me  na  první  příčce,  v 
žebříčku  Record  Retailer  se  skladba  umístila  pouze  na  druhém 
místě.  25.  května  2001  byl  uveden  zápis  do  Guinnessovy  knihy 
rekordů, který uvádí, že britským městem populární hudby se stal 
Liverpool. Paul  McCartney totiž měl 21 hitů č. 1 (4 sólové, 17 s 
Beatles),  John Lennon je druhý (3 sólové, 17 s  Beatles), třetí  je 
George Harrison (1 sólový, 1 posmrtný, 17 s Beatles). Elvis jich v 
Británii umístil pouze 17 a je tak až na čtvrtém místě.
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SOCHA DOOLEY STATUE (MATHEW STREET)

Kontroverzní  socha  z  roku  1974  od 
Arthura Dooleyho má symbolizovat vztah 
Beatles  k  Liverpoolu  a  celému  světu. 
Vedle stojí malá bronzová panenka, která 
zde  byla  umístěna  po  Johnově 
zavraždění.  Poslední  rekonstrukce 
proběhla v roce 1995 společností Cavern 
City Tours.

GRAPES (MATHEW STREET)

Během  své  největší  slávy  se  v  Cavern  klubu 
nepodával alkohol, takže se tato hospoda stala 
oblíbeným  místem  schůzek  hudebníků  i 
fanoušků.  Dnes  je  na  zdi  zajímavá  fotografie 
Beatles sedících v této hospodě, na které má 
Paul Johnovy brýle. John vždy špatně viděl, ale 
v  těchto  letech  nechtěl  nosit  brýle  kvůli  své 

image.

WHITE STAR PUB (RAINFORD GARDENS)

Z  hospody  Grapes  byli  opilí  a  nevycválaní 
muzikanti  často vyhazováni - Beatles nebyli 
výjimkou,  a  nejbližší  záchranou  byla  právě 
White  Star.  Je  to  typický  starobylý 
liverpoolský hostinec s kvalitním pivem Bass.

13



BEATLE SHOP (MATHEW STREET)

Obchod s největší nabídkou suvenýrů s 
tématikou Beatles na světě si otevřeli 
bratři Ian a Muir Wallaceovi. Zájemci 
se  mohou celé hodiny přehrabovat  v 
originálních  památkách,  ke  kterým 
patří  i  vystavené autogramy, zatímco 
jim  k  tomu  hraje  hudba  Beatles  z 
originálního jukeboxu pocházejícího z 
roku  1962.  Na  podlaze  je  koberec, 
který  kdysi  patřil  Beatles.  Nad 
vchodem do  obchodu  je  první  socha 
Beatles na světě, která byla odhalena 
2.  dubna  1984.  Jejím  autorem  je 
liverpoolský  umělec  David  Hughes.  I 

když je na dveřích napsáno, že obchod má otevřeno osm dní v týdnů 
(eight  days  a  week),  není  tomu tak.  Navíc  obchodů se  suvenýry 
Beatles  je  v  Liverpoolu  mnoho,  takže  vybrat  si  památku  srdci 
nejbližší není žádný problém. Když si nevyberete zde, stačí zajít do 
dobře zásobených obchodů v protější Cavern Walks nebo si vybrat z 
obchodů  v  Albert  Dock.  Mnoho  hodnotných  věcí  najdete  také  v 
prodejně tamního muzea The Beatles Story.

MATHEW STREET GALLERY (MATHEW STREET 31)

Vedle obchodu Beatle Shop byla v 
červnu  1999  otevřena  v  prvním 
patře  budovy  stálá  galerie 
specializující  se  na  výtvarnou 
tvorbu Johna Lennona a všeho, co 
souvisí  s  Beatles.  Vystavují  zde 
také  umělci,  kteří  se  s  Beatles 
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přátelili,  najdeme  zde  i  fotografie  Astrid  Kirchherrové  a  Klause 
Voormanna. Galerie je otevřena denně a vstup je zdarma.
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DOKY, NÁBŘEŽÍ A OKOLÍ ŘEKY MERSEY

Liverpool  byl  založen  v 
místech, kde se řeka Mersey 
vlévá  do  Atlantického 
oceánu.  Město  vždy  živil 
přístav a čilý obchodní ruch, 
který  zde  panoval.  V 
Liverpoolu  by  se  nenašla 
rodina,  kde  by  její  některý 
člen nebyl v minulosti nějak 
spjat s prací okolo lodí.

BRITANIA VAULTS (ALBERT DOCK)

Muzeum  The  Beatles  Story 
poskytuje  jedinečnou 
příležitost  prožít  znovu 
vzrušující  dny  beatlemanie. 
Pojďte  si  prohlédnout  a 
poslechnout  právě  to 
nejlepší  ze šedesátých let - 
Beatles.  Je  to  skutečný 
zážitek  pro  lidi  všech 
věkových kategorií.

Vyprávění  začíná  mezi 
bombami dopadajícími na Liverpool během 2.  světové války, kdy 
přišli na svět pozdější členové slavné skupiny, příběh pokračuje přes 
klub Cavern po přistání Beatles v Americe, a přes studio Abbey Road 
a  Žlutou  ponorku  se  dostaneme  k  rozchodu  skupiny.  Navštívíme 
uklidňující  Bílý  pokoj  Johna  Lennona,  seznámíme se  se sólovými 
počiny dalších členů Beatles. Závěr tvoří fascinující pohled na svět 
očima Johna Lennona, tedy přes jeho brýle. Muzeum je otevřeno 
denně po celý rok od 10.00 hodin. Parkování je zdarma.

16



Součástí  doků  je  King's  Dock  Arena.  Tam  se  28.  června  1990 
uskutečnil  památný  koncert  Paula  McCartneyho  pod  otevřeným 
nebem, kterého se zúčastnilo 100 000 diváků.

GALERIE TATE (ALBERT DOCK)

6. dubna 2000 navštívil Paul McCartney galerii, aby zahájil výstavu 
svého  přítele  Petera  Blakea  About  collage.  Doprovodná  hudba  k 
výstavě byla složena skupinou Super Furry Animals jako avantgardní 
hudební  koláž  z  hudebních úryvků Beatles  a  pojmenována  Sound 
collage. Paul podpořil použití hudby Beatles pro tuto koláž a podílel 
se na dokončovacích pracích nahrávek.

MARITIME MUSEUM (ALBERT DOCK)

V  přízemí  muzea  jsou 
vystaveny  dvě  zlaté  desky 
Beatles,  které  mají 
zajímavou  historii.  V  roce 
1965  totiž  přišla  do  doků 
krabice  zlatých  desek,  na 
které  nebyl  uveden 
příjemce. Zásilka obsahovala 
pět  zlatých  singlů  A  hard 
day's night a pět zlatých alb 
Something new, které vydala 
společnost Capitol Records. Když si zásilku nikdo nevyzvedl, desky 
byly veřejně vystaveny. Vstup do muzea je zdarma.
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MUSEUM OF LIVERPOOL LIFE (MANN ISLAND)

Část expozice muzea je věnována liverpoolské hudbě a tanci a je 
zde možno najít barevné reklamní plakáty Beatles, Gerry and the 
Pacemakers, Billy J. Kramera a Swinging Blue Genes. Poslechnout si 
zde  můžete  také  originální  jukebox  hrající  nejznámější  hity 
šedesátých let. Jedním z nejvýznamnějších exponátů je však obraz 
Stuarta Sutcliffa nazvaný The crucifixion. Stu ho namaloval v roce 
1958 a  věnoval  reverendu Edwardu Wardovi.  Vstup do  muzea je 
zdarma.

LIVERPOOLSKÉ NÁBŘEŽÍ

Rozhodující vliv na postoj a 
rozmach  Liverpoolu  jako 
přístavního  města  měla 
samozřejmě lodní doprava a 
s  ní  související  průmysl. 
Beatles  a  jejich  rodiny 
patřili mezi ty, jejichž život 
byl  velice  úzce  svázán  s 
liverpoolským přístavem.

Otec  George  Harrisona, 
Harold, pracoval ve dvacátých a třicátých letech jako steward na 
zámořském  parníku  White  Star.  Také  Johnův  otec  sloužil  jako 
steward na zámořském parníku. Paulův otec prodával bavlnu a ta se 
stala na dlouhou řadu let nejvíce dováženým zbožím do Liverpoolu. 
Pete  Best  zde  o  Vánocích  roku  1945  připlul  se  svou  rodinou  na 
vojenské lodi z Indie. Jednu dobu Ringo pracoval jako barman na 
lodi, která převážela cestující na druhý břeh Mersey. V roce 1942 
tudy prošel  Charles  Sutcliffe,  Stuův otec, když se přistěhoval  do 
Liverpoolu ze Skotska a  pracoval  jako technik v birkenheadských 
docích.
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V padesátých letech to byli 
liverpoolští  námořníci,  kteří 
přiváželi  z  Ameriky  mimo 
jiné  také  gramodesky  s 
rock'n'rollovou  hudbou.  V 
roce  1964  proslavil  řeku 
Gerry  Marsden  filmem  a 
písní Ferry 'cross the Mersey. 
V květnu 1990 se zde konal 
pod  širým  nebem 
vzpomínkový  koncert  na 
Johna Lennona.

ŽLUTÁ PONORKA (CHAVASSE PARK)

Kovová žlutá ponorka byla zhotovena mladými učni loděnice Carnell 
Laird  v  Birkenheadu  a  představena  poprvé  na  liverpoolském 

mezinárodním  festivalu  v 
roce 1984. V létě 2000 byla 
restaurována a umístěna na 
příhodnějším  místě  na 
nábřeží. V současnosti je to 
svým  rozměrem  největší 
památník Beatles ve městě. 
Za ponorkou se nachází park 
Chavasse,  kde  14.  prosince 
1999  navzdory  studenému 

počasí stálo přes 12 000 lidí, aby shlédlo koncert Paula McCartneyho 
v  klubu  Cavern.  26.  července  2005  byla  ponorka  přemístěna  k 
liverpoolskému letišti.  Ceremoniálu se zúčastnil  také Ringo Starr, 
který zazpíval hit Yellow submarine.
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MERCHANT NAVY ESTABLISHMENT (STRAND STREET)

2.  července  1957  se  na 
tomto  úřadě  obchodního 
loďstva zapsal  John Lennon 
do registru nezaměstnaných 
spolu  se  svým  přítelem 
Nigelem Whalleym. V tomto 
období  po  ukončení  školní 
docházky  neměl  John 
představu o svém budoucím 
povolání.  Jeho  rozhodnutí 
pracovat  na  moři  však 
nepodpořila teta Mimi. John musel okamžitě smlouvu zrušit. O čtyři 
dny později se John poprvé setkal s Paulem McCartneyem.
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CENTRUM LIVERPOOLU

TOWN HALL (WATER STREET)

10. července 1964 se v mohutné budově liverpoolské radnice konala 
slavnostní recepce při příležitosti premiéry prvního filmu Beatles A 
hard day's night. V tento den obléhalo asi 250 000 fanoušků ulice od 
liverpoolského letiště až k městské radnici. Po příjezdu pozdravili 
své rodné město Beatles z balkónu radnice. V březnu 1984 schválila 
městská rada 57 hlasy proti 11 udělení pocty "Freemen of the city" 
(čestný občan) všem členům skupiny. Paul si tuto cenu převzal jako 
první  v  listopadu  1984.  Všechna  čtyři  jména  členů  skupiny  jsou 
vyryta na pamětní desce umístěné u vchodu do radnice.

V  srpnu  1999  se  zde 
konala  oslava 
obnovené  světové 
premiéry filmu Yellow 
submarine  a  starosta 
města  vyhlásil  30. 
srpen  za  Den  Žluté 
ponorky.  Před 
vchodem  do  radnice 
stálo  obří  pódium  ve 
tvaru žluté ponorky. V 
rámci  finále  hudebního  festivalu  Mathew  Street  zde  vystoupilo 
několik skupin hrajících hudbu Beatles. Americká pošta představila 
fanouškům obří razítko se Žlutou ponorkou, které sahalo od země 
po balkón, na kterém kdysi mávali Beatles svým fanouškům. Bylo to 
poprvé, kdy americká pošta uvedla své razítko mimo Spojené státy, 
a poprvé, kdy se na poštovním razítku objevil motiv žijících osob.
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OBCHOD ANN SUMMERS (WHITECHAPEL 12-13)

Pod  názvem  NEMS  patřil 
tento  obchod  rodině  Briana 
Epsteina,  který  jej  měl  na 
starosti.  Zde  Brian  poprvé 
uslyšel  o  Beatles,  když  jej 
fanouškové  žádali  o 
nahrávku My Bonnie, kterou 
nějaká  místní  skupina 
nahrála  v  Německu.  To  ho 
zaujalo  a  šel  se  na  ně 

podívat do sousedního klubu Cavern - a v prosinci 1961 už byl jejich 
manažerem.

IRON DOOR CLUB (TEMPLE STREET 13)

Sklepní klub nedaleko Cavernu, který začínal jako jazzový. Beatles 
v něm debutovali  na pozvání Sama Leache 11. března 1961, kdy 
pozval dalších jedenáct liverpoolských skupin, které se střídaly na 
pódiu v hodinových intervalech. Celý maratón trval od sobotního 
večera do osmi hodin v neděli ráno. Vystoupily tu kapely: Beatles, 
Kingsize Taylor & the Dominoes, Rory Storm & the Hurricanes, Gerry 
&  the  Pacemakers,  Big  Three,  Searchers,  Four  Jays  (později  se 
proslavili pod jménem Fourmost), Remo Four, Howie Casey & the 
Seniors, Ian & the Zodiacs, Faron & the Flamingoes, Karl Terry & 
the Cruisers. Do klubu se vměstnalo asi tisíc lidí. Beatles tu hráli 
ještě několikrát, a to 13. března, 15. března a 17. března. 1. března 
1962 tu vystoupili opět, ale klub už nesl název Storyville Jazz Club. 
8. března si koncert zopakovali. Naposledy tu vystoupili 15. března 
1962.
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CONSERVATION CENTRE (WHITECHAPEL)

Práce společnosti Conservation Centre spočívá v obnově a udržování 
památek umístěných v muzeích nebo obchodech. Zlaté desky nejsou 
výjimkou, a tak přímo v centru jsou vystaveny zlaté desky, které 
obdrželi Beatles za singl A hard day's  night a za americké album 
Something new.

23. května 2002 se zde zastavil Paul McCartney s Heather Millsovou 
po otevření své umělecké výstavy.

OBCHOD RUSHWORTHS (WHITECHAPEL)

Jeden  z  největších 
dodavatelů  hudebních 
nástrojů  v  Liverpoolu. 
Během šedesátých let se zde 
prodávaly  také  hudební 
nahrávky. V roce 1962 tu na 
pozvání  majitele  obchodu 
Boba  Hobbse  předváděli 
John  Lennon  a  George 
Harrison  své  nové  kytary 
značky Gibson, které skupina 
vyhrála  v  anketě  časopisu  Mersey  Beat  o  nejlepší  liverpoolskou 
skupinu.  Kytary  byly  dovezeny  přímo  z  Chicaga.  Johnovi  kytaru 
někdo ukradl během jednoho turné.

SOCHA ELEANOR RIGBY (STANLEY STREET)

V osamělé ulici, která leží v opuštěném koutě mimo hlavní tepny 
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města, ale jen pár metrů od 
Mathew Street, se choulí na 
lavičce  pod  zdí  osamělá 
Eleanor  Rigby.  Jen  náhodný 
kolemjdoucí  o  ní  letmo 
zavadí  očima nebo jí  občas 
zamává, ale většina prochází 
bez  povšimnutí.  Jakoby 
splývala s tou tmavou ulicí a 
šedí  okolních  domů.  S 
ranečkem všech svých věcí v 

pravé  ruce  ji  občas  oblaží  zpěv  ptáčka  pijícího  vodu,  která  se 
nahromadila po dešti  v jejím žebráckém šatu. A Eleanor trpělivě 
čeká, až se s ní přijdou vyfotografovat turisté.

Tento dojemně pojatý pomník je dílem Tommyho Steela, který jej 
vytvořil ve snaze rozšířit nedostatek výrazných památek na Beatles 
v jejich rodném městě. Jako honorář si sochař řekl o půl šestáku. 
Socha byla odhalena v pátek 3. prosince 1982 před 300 diváky a je 
věnována všem osamělým lidem.
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WADE SMITH (STANLEY STREET 60)

Zde koupila Johnovi teta Mimi za 17 liber v roce 1957 jeho první 
kytaru.  Obchod  Hessy's  založil  v  roce  1934  Frank  Hesselberg  a 
zásoboval místní hudebníky přes čtyřicet let. Kromě Lennona zde 
získal svůj hudební nástroj, baskytaru, také Stu Sutcliffe.

Gerry  Marsden  místní  obchod  na 
důkaz vděčnosti zpodobnil ve svém 
filmu  Ferry  'cross  the  Mersey 
(Přívoz  přes  Mersey).  Obchod 
vydával také svůj vlastní magazín, 
který  se  jmenoval  Frank 
Comments,  na  kterém  se  podílel 
hlavně Bill Harry. Frank Hesselberg 
zemřel v roce 1983 ve věku 74 let 
v Tel Avivu, kam se odstěhoval. Jeho obchod pokračoval v činnosti 
až do 5. srpna 1995, kdy byl uzavřen.

PICTON LIBRARY (WILLIAM BROWN STREET)

Tady byl Paulovi 28. listopadu 1984 oficiálně předán řád Freedom of 
the  city  (čestný  občan  Liverpoolu).  Bylo  to  na  ideálním  místě, 
protože  i  když  pouze  hrstka  vybraných  hostů  mohla  sledovat 
předávací ceremoniál přímo, tisíce fanoušků se mohlo shromáždit 
na venkovní široké cestě, odkud mohli pozdravit a povzbudit jejich 
hrdinu.  Po  udělení  řádu  se  Paul  McCartney  odebral  do  blízkého 
hotelu na odpolední čaj a poté se setkal s rodinou a přáteli v kině 
Odeon u příležitosti premiéry svého filmu Give my regards to Broad 
Street.

25



WALKER ART GALLERY (WILLIAM BROWN STREET)

V  roce  1959/60  zde  byl  vystaven  a  za  65  liber  prodán  obraz 
nadějného  studenta  výtvarné  školy  Stuarta  Sutcliffa  s  názvem 
Summer  painting.  Za  utržené  peníze  si  tehdy  na  Johnovu  radu 
koupil svoji první baskytaru a zesilovací aparaturu, aby se tak stal 

právoplatným  členem 
skupiny  Beatles.  Po  jeho 
nečekané  náhlé  smrti  v 
Hamburku  se  zde  konala 
výstava  jeho  prací,  kterou 
otevřela  osobně  Stuartova 
matka Millie.  Mezi  2.  a  24. 
květnem  1964  ji  navštívilo 
11  tisíc  lidí.  Od  dubna  do 
října  roku 1984  zde shlédlo 

dočasnou výstavu The art of the Beatles (Umění Beatles) téměř 50 
000 návštěvníků. Od 24. května do 4. srpna 2002 zde vystavoval 
Paul McCartney své práce. Výstavu otevřel osobně 23. května spolu 
s přáteli Peterem Blakem a Davidem Oxenbym.

ODEON CINEMA (LONDON ROAD)

Sál  tohoto  kina  je  schopen  pojmout  asi  dva  tisíce  návštěvníků. 
Začátkem šedesátých let se zde konaly koncerty populární hudby. 
Hráli zde Everly Brothers, Little Richard, Bo Diddley, Rolling Stones 
a  7.  prosince  1963  tu  vystoupili  Beatles.  V  červenci  1964  tady 
proběhla severní premiéra Perného dne (předtím se konala premiéra 
v Londýně), před kterou liverpoolané pro Brouky připravili masové 
uvítání během jejich příjezdu z letiště na radnici. Po každé filmové 
písni diváci v hledišti tleskali. Paulův film Give my regards to Broad 
street a Ringův Magic Christian tady měli také světovou premiéru 
(Paulův  film  28.  listopadu  1984).  24.  března  1994  se  tu  konala 
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světová premiéra filmu o Beatles s názvem Backbeat. Po premiéře 
uskutečnila firma PolyGram party v klubu Cavern. I po třiceti letech 
vypadá kino stejně.

ST. GEORGE'S HALL/PLATEAU (LIME STREET)

Budova  byla  postavena  v  roce  1842.  V  roce  1960  tady  proběhlo 
dostaveníčko  huge arts  a  hudební  festival,  pro  které John a  Stu 
pomáhali  navrhovat  a 
vyrábět  některé  kulisy. 
Bohužel  na  základě 
výtržností  bylo  rozhodnuto 
preventivně  další  obdobný 
festival  v  budoucnosti 
nekonat.

První  neděli  po  Johnově 
úmrtí  se  shromáždilo  na 
tomto  prostranství  a 
přilehlých ulicích okolo 10 000 lidí,  kteří mu zde takto po deset 
vzrušených hodin vyjadřovali úctu. Po smrti George Harrisona zde 
proběhla podobná vzpomínková akce.

EMPIRE THEATRE (LIME STREET)

Liverpoolské hlavní divadlo je umístěno v centru města. Quarry Men 
tady poprvé vystoupili 9. června 1957 na talentové soutěži Search 
for the stars. Soutěž vyhrála skupina Sunnyside Skiffle Group. Dále 
se objevili na zdejším pódiu jako Johnny & the Moondogs na další 
talentové soutěži, která se konala ve třech sobotních odpolednech v 
říjnu 1959. Zvítězila skupina Connaughts, kterou založil Nicky Cuff 
ze Sunnyside Skiffle Group. 28. října 1962 se sem vrátili zahrát už 
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jako Beatles na vystoupení, které pořádala Epsteinova firma NEMS 
Enterprises a Ray McFall z klubu Cavern. Spolu s  nimi vystoupilo 
dalších devět hostů, z nichž největším lákadlem byl Little Richard. 
Beatles  se  objevili  na  pódiu  jako  třetí  v  pořadí  po  skupině 

Breakaways,  zahráli  čtyři 
písně  a  zůstali  jako 
doprovodná  skupina  dalšího 
hosta,  Craiga  Douglase.  24. 
března  1963  tu  vystoupili  v 
rámci  společného  turné  s 
Chrisem Montezem a Tommy 
Roem,  26.  května  stejného 
roku  se  pak  vrátili  s  Roy 
Orbisonem. 7. prosince 1963 

natáčela v divadle televize BBC svůj hudební pořad Juke box jury, 
který byl celý zasvěcen Beatles. Pořad byl odvysílán ještě tentýž 
večer pod titulem It's the Beatles. 22. prosince si tu Beatles odbyli 
svou  vánoční  show.  Během  svých  turné  v  letech  1964-65  tady 
Beatles uspořádali ještě mnoho vystoupení. Poslední živé vystoupení 
Beatles na pódiu divadla Empire proběhlo 5. prosince 1965. Bylo to 
také  jejich  poslední  vystoupení  v  Liverpoolu.  V  předprodeji  se 
objevilo 40 tisíc zájemců o vstupenky, v prodeji se však objevilo 
pouze  5100  lístků.  Paul,  George  a  Ringo  zde vystoupili  ještě  na 
sólových  koncertech.  Legenda  praví,  že  John  Lennon  plánoval 
místní koncert na rok 1981.

24.  února  2002  se  divadlo  Empire  stalo  místem  pro  uspořádání 
oficiálního vzpomínkového koncertu pro George Harrisona. Výtěžek 
koncertu činil 40 tisíc liber a byl věnován ve prospěch boje proti 
rakovině. Na pódiu vystoupil s písní Yesterday také Paul McCartney.

VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ (LIME STREET)

Sem přijeli v listopadu 1960 z Hamburku John, Paul, George a Pete 
Best. Vrátili se bez sebemenší chuti pokračovat dál v hraní.
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ROYAL COURT THEATRE (ROE STREET)

Toto místo je staré téměř jako Liverpool. Už od 12. století se zde 
scházeli lidé z různých příležitostí. V roce 1826 připojil John Cooke 
objekt ke svému New Circusu, ze kterého se později stal Cookes 
Royal Amphitheatre of Arts. Do divadelní haly se vejde téměř 4000 
diváků.

V květnu 1834 zde vystoupil dvakrát slavný Paganini. V roce 1881 
byla budova upravena architektem Henry Sumnerem a otevřena pod 

názvem  Royal  Court.  Bez 
problémů sloužila až do roku 
1933,  kdy  vyhořela.  Nové 
divadlo bylo znovu otevřeno 
17.  října  1938  a  jeho 
chloubou  byla  vynikající 
akustika.  V  roce  1977  však 
společnost  vlastnící  budovu 
vyhlásila  bankrot.  Během 
britského turné Wings v roce 
1979  tu  chtěl  Paul 

McCartney  vystoupit  ve  prospěch  bortící  se  budovy  divadla.  Na 
záchranu objektu věnoval 5000 liber, které získal z liverpoolských 
koncertů 24. a 26. listopadu. Den předtím vystoupil zdarma pro děti 
a učitele Liverpool Institute. V roce 1981 zkolaboval topný systém 
budovy  a  vážně  hrozila  její  demolice.  O  dva  roky  později  byla 
oficiálně založena společnost pro záchranu této památky. Divadlo 
prošlo výraznou rekonstrukcí a dodnes stále stojí.

WEATHERSPOONS (GREAT CHARLOTTE STREET)

George Harrison zde strávil  krátký čas  svého života po ukončení 
školy v roce 1960. Obchod se tehdy jmenoval Blacklers. George zde 
získával  zkušenosti  coby  elektrikářský  učeň.  Sám  to  později 
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komentoval,  že  jeho  prací  bylo 
denně  čistit  světla  a  na  vánoce 
musela  být  čistá  dvojnásobně.  V 
zaměstnání skončil, když společně 
se Silver Beetles vyrazil na skotské 
turné s Johnnym Gentlem. Obchod 
převzala  komerční  síť  v 
osmdesátých  letech.  Georgova  zkušenost  elektrikáře  se  později 
hodila celé skupině Beatles při zapojování zesilovacích aparatur.

MERSEYSIDE PEACE GARDEN, ST. JOHN'S GARDENS (ST. JOHN'S LANE)

V srpnu 2000 byla část parku věnována městu a jeho obyvatelům k 
60. výročí narození Johna Lennona. 9. října se zde sešel starosta 
města a Johnova sestra Julia Bairdová a společně zasadili dub. 3. 
prosince  2001  zde  byl  zasazen  další  dub  na  památku  George 
Harrisona. Jednoho dne, až oba stromy vyrostou, budou zde stát s 
propletenými větvemi.

REECE'S RESTAURANT (PARKER STREET/LEIGH STREET)

Svatební  hosté  Johna  a Cynthie Lennonových  do  této  restaurace 
přijeli taxíkem na svatební hostinu. Byli obslouženi tak, jako ostatní 
hosté čekající  na svůj oběd. Brian zaplatil  účet, který by měl v 
dnešní době hodnotu 0,75 libry. Restaurace v té době neměla licenci 
na  prodej  alkoholických  nápojů,  a  tak  všichni  pili  minerálku. 
Restaurace dnes neexistuje.
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BLUECOAT (SCHOOL LANE)

V  září  1967  na  Bluecoat 
pořádala  Yoko  Ono 
happening, za který zaplatila 
30 liber. Programová nabídka 
je zde dnes velice aktivní: v 
koncertním sále se pořádají 
koncerty pod názvem Global 
Music,  v  galerii  probíhají 
výstavy současného umění a 
připravuje  se  centrum 

populární  mladé  kultury  dneška.  Bluecoat  patří  v  seznamu 
chráněných  budov  ve  stylu  královny  Anny  na  první  místo  a  je 
nejstarší budovou v centru Liverpoolu. Má zvláštní fasádu, dlážděné 
nádvoří  a  překrásnou  zahradu  v  zadní  části.  Je  zde  také  kino, 
umělecké a návrhářské centrum, bistro a bar. V září 1990 místní 
galerie hostila výstavu výtvarných děl Stuarta Sutcliffa.

JACARANDA (SLATER STREET 23)

Jacarandu  otevřel  v  roce 
1957 Allan Williams. Klub se 
nacházel  ve  starém  domě 
poblíž  čínské  čtvrti.  V 
přízemí  byla  obrovská 
výkladní  skříň,  kterou  se 
dívalo na ulici. Stálými hosty 
tu  byli  studenti,  umělci, 

přístavní  dělníci,  Číňané  a  černošští  přistěhovalci.  Beatles  zde 
příležitostně vystupovali během léta 1960. Skupinu sem zavedl Stu 
Sutcliffe,  který  se  osobně  znal  s  majitelem  restaurace.  Allan 
Williams se stal prvním manažerem Beatles, ale Brianu Epsteinovi je 
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později  předal  bez  sebemenších  výčitek,  které  měly  přijít  až 
později.  V  srpnu  1960  Williams  vybral  ze  svého  klubu  The  Jac 
(zkrácený  název  pro  Jacarandu)  právě  Beatles,  jako  předvoj,  na 
jejich první angažmá do Hamburku.

Klub se časem přeměnil na noční bar Maxie San Suzie. Po tragické 
smrti Johna Lennona, kdy vzrostl zájem turistů o Liverpool, se vrátil 
ke svému původnímu jménu. V klubu jsou stále viditelné původní 
nástěnné malby vytvořené Stuartem a Johnem.

PETER KAY STUDIOS (BOLD STREET 83)

Peter Kay byl autorem mnoha ranných fotografií ukazujících Beatles 
na  důvěrně  známých  místech  ve  městě.  Peter  dodal  některé 
materiály na šestiměsíční výstavu Art of the Beatles pořádanou v 
roce  1984.  V  roce  1987  vydal  vlastní  knihu  fotografií.  Některé 
snímky od něj zakoupila do svého fondu společnost Apple. Studio už 
neexistuje.

BOLD STREET 89

Místo, kde dříve stál Odd Spot Club, který byl otevřen 9. prosince 
1961. Beatles zde dvakrát hráli v roce 1962. Poprvé zde vystoupili 
29.  března  a  podruhé  a  naposledy  11.  srpna.  Během  jejich 
březnového koncertu  Brian  Epstein  požádal  studenta  liverpoolské 
umělecké školy Alana Swerdlowa, aby je zachytil na fotografiích. 
Skupina si na vystoupení oblékla nové obleky. Jedna z fotografií, na 
které  byl  Pete  Best,  se  objevila  na  obalu  časopisu  Mersey  Beat 
vydaného k příležitosti uzavření nahrávací smlouvy s Parlophone. V 
době,  kdy  neustále  rostla  sláva  skupiny,  zde  utajeni  před  svými 
fanoušky příležitostně trávili členové Beatles pozdní večery. Druhý 
manžel  Julie  Lennonové,  John  Twitchy  Dyckins,  tu  dělal 
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vyhazovače.  John  mu  často  předem 
telefonoval,  aby  zajistil  dostatečné 
utajení a soukromí pro jejich návštěvu.

CABARET CLUB (DUKE STREET 28)

Jeden z nejdůležitějších nočních klubů v 
Liverpoolu,  který  byl  ale  nevhodný  pro 
zastánce Mersey soundu. Hosty klubu byli 
totiž  starší  lidé,  kteří  uznávali  pouze 
kabaretní  hvězdy  jako  byla  např.  Lita 
Roza.  Navzdory  tomu  tu  Beatles 
vystoupili  25.  července  1962.  Byl  to 
absolutní propadák.

ZODIAC COFFEE CLUB (DUKE STREET)

Malá kavárna nedaleko centra Liverpoolu, ve které začínala Cilla 
White (později známá jako Cilla Black), a kde se seznámila se svým 
budoucím manželem Bobby Willisem. V kavárně občas vystupovaly 
místní  skupiny  a  jednoho  večera  se  zde  uskutečnilo  dlouhé 
vystoupení členů několika místních kapel, včetně Beatles, Gerry & 
the Pacemakers, Big Three a Rory Storm & the Hurricanes.

MERSEYBEAT OFFICES (RANELAGH STREET 81A)

V  horních  místnostech  této  budovy  začal  Billy  Harry  rozjíždět 
vydávání  velmi  žádaného  a  vlivného  hudebního  týdeníku 
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Merseybeat,  zabývajícího  se  místní  liverpoolskou  scénou.  Tento 
účinný nástroj vznikající beatové hudby v severozápadní části Anglie 
také poprvé vytiskl článek vychvalující Beatles. Byl napsán v létě 
roku 1961 Bobym Woolerem.

TROCADERO CINEMA (CAMDEN STREET)

Jedno z hlavních liverpoolských kin, které bylo zavřeno po nástupu 
televize. Bylo to oblíbené kino Julie Lennonové. Když se v roce 1938 
vdala za Freddieho, v tomto kině strávili první líbánkový večer a po 
skončení představení se Julia vrátila domů k rodičům a Freddie do 
doků. V padesátých letech se název kina změnil na Gaumont a v 
roce 1964 se tu konala premiéra filmu Ferry 'cross the Mersey.

MOONFIELDS 24

6. srpna 1963 sem přestěhoval Brian Epstein sídlo společnosti NEMS 
Enterprises.  V  budově,  přímo  naproti  kanceláře,  se  nacházel 
fotoateliér  Harryho  Watmougha,  jednoho  ze  stálých  fotografů 
časopisu Merseybeat. Ten také pořídil několik snímků Beatles ještě s 
Petem Bestem.

MERSEYSIDE CIVIL SERVICE CLUB (LOWER CASTLE STREET)

V tomto malém klubu vystoupili Beatles čtyřikrát v listopadu 1961, 
v týdenních intervalech.
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BLUE ANGEL (SEEL STREET 108)

Klub, který vlastnil Allan Williams, byl otevřen 22. března 1961 po 
uzavření původního klubu Wyvern. Na základě přehrávek, které na 
tomto místě uspořádal  Larry  Parnes 10.  května 1960,  kdy hledal 
původně doprovodnou skupinu pro Billyho Furyho, který ho zaujal 3. 
května při vystoupení na Liverpool Stadium v rámci koncertu Gene 
Vincenta,  byli  Silver  Beetles  později  vybráni  jako  doprovodná 
skupina Johnnyho Gentla na devítidenní turné po Skotsku. Na akci 
byl  přítomen fotograf  Cheniston Roland,  který jednotlivé skupiny 
zaznamenal nejen na snímky, ale i na filmový pás. Silver Beetles tu 
vystoupili v konkurenci dalších skupin, jako Cass & the Cassanovas, 
Derry & the Seniors, Gerry & the Pacemakers, Cliff Roberts & the 
Rockers. Bubeník Tommy Moore přišel na akci pozdě, a tak Silver 
Beetles museli hrát s Johnnym Hutchinsonem z Cassanovas.

Larry  Parnes byl  jimi  nadšen,  výhrady měl pouze ke hře Stuarta 
Sutcliffa, který v té době ještě vůbec neuměl hrát na baskytaru. 
John Lennon se ho však zastával a nabídku na angažmá, ovšem bez 
Stuarta,  odmítl.  Nicméně  Larry  Parnes  si  vyžádal  speciální 

vystoupení na závěr večera a 
do  sešitu  si  zapsal  jejich 
jméno. Zanedlouho si na ně 
vzpomněl,  když  hledal 
doprovodnou  skupinu  pro 
Johnnyho  Gentla  na  jeho 
turné  do  Skotska.  To  bylo 
jejich  první  turné  jako 
profesionálních  hudebníků. 

O  několik  měsíců  později,  12.  srpna  1960,  si  zde  John,  Paul  a 
George  poslechli  Pete  Besta,  aby  ho  přijali  do  skupiny  jako 
bubeníka. Bylo to pouhý den před jejich odjezdem do Hamburku. K 
příležitosti  otevření klubu Blue Angel v  roce 1961 zde vystoupila 
Alma  Coganová  za  doprovodu  skupiny  Terry  Francis  Quartet.  V 
prvním  patře  klubu  se  nacházela  herna,  kterou  vedl  Williamsův 
nevlastní bratr Barry Chang. Při jedné návštěvě si zde Brian Epstein 
poslechl  zajímavou liverpoolskou  zpěvačku Cillu  Black,  se  kterou 
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druhý  den  ve  své  kanceláři  uzavřel  manažerskou  smlouvu.  Alan 
Williams použil v klubu velké piano jako 'zeď slávy'. Mezi mnoha 
podpisy nechybí ani Bob Dylan, Allen Ginsberg a Judy Garlandová. 
Beatles v klubu Blue Angel nikdy nevystoupili, ačkoli jejich sokové 
Rolling Stones ano.
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LIVERPOOL V OKOLÍ ANGLIKÁNSKÉ KATEDRÁLY

ANGLICAN CATHEDRAL (ST. JAMES ROAD)

V  roce  1953  se  v  tomto 
kostele,  který  je  výraznou 
dominantou  města,  Paul 
McCartney  neúspěšně 
pokoušel  získat  místo  ve 
zdejším pěveckém sboru. V 
březnu  roku  1981  zde  byla 
uspořádána  pietní  akce  na 
památku Johna. Okolo 2500 
lidí  projevilo  úctu 

nejpopulárnějšímu liverpoolskému rodákovi. Byla to jedna ze čtyř 
akcí pořádaných po Johnově 
úmrtí  v  Liverpoolu.  V  této 
katedrále  mělo  28.  června 
1991  premiéru  Liverpool 
oratorio Paula McCartneyho, 
pro Paula malé zadostiučení 
za  jeho  pokoření  v  dětství. 
Kousek  od  katedrály  se 
nachází  honosná  Čínská 
čtvrť  s  nepřehlédnutelnou 
bránou z hlavní třídy.

PERCY STREET 7

Stuart  Sutcliffe  měl  v  přízemí  domu vlastní  ateliér,  ve kterém v 
osamění trávil mnoho času hledáním své tvůrčí síly a to do té doby, 
než začal navštěvovat blízkou uměleckou školu. Poté se přestěhoval 
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se svým přítelem Rodem Murrayem do bytu v Gambier Terrace 7.

YE CRACKE (RICE STREET)

Stuart Sutcliffe a Rod Murray 
byli  požádáni  o  vyzdobení 
zdi  baru  této  restaurace 
svými kresbami. Odměnou se 
jim  stala  možnost  pití 
zdarma.  V  hospodě  se 
scházeli  místní  studenti  z 
nedaleké  umělecké  školy, 
včetně  Arthura  Dooleyho  a 

Arthura Ballarda.  Zde  se také poprvé setkali  John Lennon a  Stu 
Sutcliffe  v  roce  1959.  Při  jednom  ze  seminářů  se  tady  začala 
romance  Johna  a  Cynthie,  kteří  zde  potom  trávili  mnoho  času. 
Hospoda se během let změnila minimálně a dodnes zůstává téměř 
stejná jako kdysi.

LABOUR CLUB (PEEL STREET)

Klub se nachází ve čtvrti Dingle, kde Ringo prožil své dětství. Byl 
jedním z malých klubů, ve kterých se scházeli dělníci. Premiéru zde 
měla skupina Eddie Clayton Skiffle Group, ve které hrál Ringo Starr 
na bicí, Roy Trafford na basu z bedýnek od čaje, Eddie Miles na 
kytaru a na pódiu s nimi hráli další tři muzikanti na dvě kytary a 
valchu.
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ROYAL LIVERPOOL CHILDREN'S HOSPITAL (MYRTLE STREET)

Ringo  se  jako  dítě  v  této 
nemocnici  často  léčil.  V 
šesti  a  později  ve  dvanácti 
letech  zde  strávil  mnoho 
týdnů při léčení tuberkulózy. 
Právě  při  svém  druhém 
léčení,  které  trvalo  dva 
roky, se začal zajímat o hraní na bicí v nemocniční kapele.

PHILHARMONIC HALL (HOPE STREET)

Budova  byla  postavena  v 
roce 1939 pro kulturní účely. 
Jedna z nejdekorativnějších 
restaurací  v  Británii, 
Philharmonic  Dining  Rooms, 
později předělána na výčep, 
byla  často  zastávkou  Johna 
Lennona  a  jeho  přátel  z 
blízké  umělecké  školy. 
Protější  sál  Philharmonic 
Hall,  mimochodem  s 
perfektní  akustikou,  ale 
nikdy  nezažil  živé  hraní 

Beatles. Paul McCartney zde obdržel během svých středoškolských 
studií  cenu  za  nejlepší  esej.  Blízká  Liverpool  Institute  totiž 
používala tohoto sálu při udělování cen. V květnu roku 1963 se zde 
na panelu talentů vypsaném Dickem Rowem z Decca Records objevil 
George  Harrison.  O  rok  dříve  v  lednu  tentýž  Dick  Brouky  z 
nahrávacích  zkoušek  vyhodil  a  rozhodl  se  hledat  jinou  skupinu 
podobného ražení. Tehdejší Georgeovu poznámku o skupině Rolling 
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Stones si Dick pečlivě zaznamenal.

21.  září  1996  zde  Paul  McCartney  předvedl  100.  reprízu  svého 
Liverpool oratoria pod vedením Carla Davise. 20. června 1998 zde 
předvedl své druhé klasické dílo Standing stone a 16. října 1999 
také  Working  classical.  Dva  autobusy  Magical  mystery  tour  sem 
přivezli  z  centra  Liverpoolu  30.  srpna  1999  hosty  na  oslavu 
obnovené  premiéry  filmu  Yellow  submarine.  Mezi  hostiteli  byl 
George  Martin,  Neil  Aspinall  a  šéfové  firem EMI,  MGM a  Capitol 
Records.  V  sále  restaurace  se  také  začaly  udílet  ceny  nejlepším 
studentům McCartneyho školy LIPA, poprvé to bylo v červenci 2000.

PRIVATE NURSING HOME 
(RODNEY STREET 4)

19. září 1934 se zde narodil 
Brian Samuel Epstein.

EVERYMAN THEATRE (HOPE STREET)

V bývalém kulturním centru Hope Hall, které bylo znovu otevřeno v 
roce 1959, se odehrály dvě světové divadelní premiéry související s 
Beatles. V roce 1974 "John, Paul, George, Ringo ... a Bert" hráli 
před vyprodaným hledištěm před svým odjezdem do Londýna a New 
Yorku. V roce 1982 zdejší  divadelní společnost uvedla muzikál na 
téma  Johnova  života  nazvaný  "Lennon".  20.  dubna  2001  se  zde 
známí básníci Adrian Mitchell a Willy Russell zúčastnili prezentace 
McCartneyho  sbírky  básní.  Před  přednesem  vlastních  básní  Paul 
McCartney podepisoval svou knihu Blackbird singing ve WH Smith na 
Church Street.
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OXFORD STREET MATERNITY 
HOSPITAL (OXFORD STREET)

9.  října  1940  se  zde  Julii 
Lennonové narodil syn John. 
Podle  lidového  mýtu  se 
údajně  narodil  během 
leteckého  náletu,  ale  ten 
podle  zachovaných 
dokumentů proběhl až  po jeho narození.  Na památku tehdejšího 

britského  ministerského 
předsedy  Winstona  Churchila 
bylo  dítě  pojmenováno  John 
Winston  Lennon.  Do  půlhodiny 
po Johnově narození přiběhla do 
nemocnice zadýchaná teta Mimi, 
která běžela celou cestu z Penny 
Lane.  To  už  věděla,  že  bude v 
rukou kolébat dítě.

REGISTRAR'S OFFICE (MOUNT PLEASANT 64)

3. prosince 1938 se na tomto úřadě oženil Freddie Lennon s Julií 
Stanleyovou. 23. srpna 1962 se zde 
John  Lennon  oženil  s  Cynthií 
Powellovou, za svědka jim šel Brian 
Epstein.  Svatby  se  zúčastnili  také 
Paul,  George  a  Cynthiini 
sourozenci.  Odtud  se  společnost 
odebrala  do  restaurace  Reeces 
Cafeteria na svatební hostinu.
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ADELPHI HOTEL (RANELAGH PLACE)

3. prosince 1938 před odchodem na úřad, kde byli posléze oddáni, 
se v hotelu sešli Freddie Lennon a Julia Stanleyová. 6. března 1964 
zde  byl  uspořádán výroční  ples,  který  organizoval  Brian  Epstein, 
jako  hosté  se  ho  zúčastnili  Alma  Coganová,  Lionel  Bart,  Gerry 
Marsden  a  Bernard  Delfont.  V  impozantní  budově  hotelu  bydleli 
Beatles při svých návratech do Liverpoolu během koncertních turné. 
Bohatě zdobené stěny hotelu známého nyní jako Britannia Adelphi 
dnes hostí účastníky liverpoolských výročních mezinárodních srazů 
fanoušků Beatles, které se konají každý rok v srpnu.

LEWIS'S DEPARTMENT STORE (RANELAGH STREET)

Po návratu Beatles z Hamburku v listopadu 1960 
zde  Paul  McCartney  přijal  práci  jako  asistent. 
Budoucnost skupiny byla v té době velmi nejistá. 
Rohové  dveře  tohoto  obchodu  nacházejícího  se 
přímo  naproti  hotelu  Adelphi  bývaly  svědkem 
romance Johna Lennona a Cynthie. Nad vchodem 
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je  umístěna kontroverzní  socha nahého muže od  sochaře Jacoba 
Epsteina. Pozdější asistent Briana Epsteina Peter Brown zde jeden 
čas pracoval jako manažer obchodu s gramodeskami. 28. listopadu 
1962 zde vystoupili Beatles v prvním patře budovy.

ROSEBERY STREET 43

22. června 1957 zde Quarry 
Men odehráli jeden ze svých 
prvních  pouličních  koncertů 
u  příležitosti  750.  výročí 
povýšení  Liverpoolu  na 
královské  město.  Skupina 
hrála  pod  širým  nebem  na 
korbě  nákladního 
automobilu  před  domem 
číslo  76  a  stala  se  atrakcí 
pro místní dívky. Ale chlapci 

z okolí nadšeni nebyli a John Lennon se svou skupinou musel projít 
následnou rvačkou. Během vystoupení fotografoval skupinu Charles 
Roberts.  Domy  okolo  už  byly  zbourány  a  nahrazeny  novou 
výstavbou.

RIALTO BALLROOM (UPPER PARLIAMENT STREET)

Část  rozlehlého  komplexu  budov  byla  využívána  také  jako  kino. 
Quarry  Men  tu  několikrát  vystoupili  v  roce  1957.  Jako  Beatles 
vystoupili  v  Top  Rank  Ballroom  6.  září  1962  na  pozvání  Sama 
Leache. Spolu s nimi hrál Rory Storm & the Hurricanes, Big Three a 
Mersey Beats. Podruhé a naposledy tu vystoupili 11. října 1962 na 
akci nazvané Rock'n'twist carnival. Tentýž den vstoupila jejich píseň 
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Love me do do hitparády na 49. místě. Na akci s nimi hráli Billy 
Kramer & the Coasters, Undertakers a Mersey Beats. Večer začal v 
osm hodin a skončil o půlnoci, vstupné činilo pět šilinků. Rialto bylo 
zcela zničeno bouřemi v roce 1981.

NEW CABARET ARTISTES CLUB (UPPER PARLIAMENT STREET 174A)

Podzemí viktoriánského domu bylo využíváno jako striptýzový klub. 
Na krátkou dobu v roce 1960 si ho pronajali Allan Williams a Lord 
Woodbine. Striptýzové kluby byly v té době v Liverpoolu zakázány. 
Pro  tanečnici  jménem Janice  Allan  Williams  potřeboval  náhradní 
hudební doprovod a po ruce nebyl nikdo jiný než Silver Beatles. Za 
dva dvacetiminutové bloky dostali deset šilinků.
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LIVERPOOLSKÉ DOMOVY ČLENŮ BEATLES

NEWCASTLE ROAD 9

Zde žil malý John Lennon po svém narození 
se svou matkou Julií. Jeho otec Alfred trávil 
čas na moři. Od roku 1946 však John bydlel 
natrvalo  u  své  tety  Mimi  na  Menlove 
Avenue.

MENDIPS (MENLOVE AVENUE 251)

John  Lennon  zde  žil  v  letech  1945-
1963 se svou tetičkou Mimi a strýcem 
Georgem, který  v  roce  1955  zemřel. 
Další  tragedie  potkala  Johna  v  roce 
1958,  kdy  jeho  matku  Julii  na  ulici 
před  autobusovou  zastávkou  přejel 
automobil  řízený  opilým  policistou. 
Dům  se  nachází  na  velmi  krásném 
místě  a  obklopuje  ho  rozlehlá 
zahrada. John se učil  hrát na kytaru 
ve  své  ložnici  nad  hlavním vchodem 

nebo hrál v zasklené verandě. Když 
se  John  oženil  s  Cynthií,  krátce 
před  jejím  přestěhováním  do 
Londýna zde bydlela s jejich synem 
Julianem. V roce 1964 koupil John 
tetě  Mimi  luxusní  bungalov  v 
Dorsetu,  kde Mimi  žila  až  do své 
smrti 6. prosince 1991.

V pátek 8. prosince 2000 byla na 
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čelní zeď domu umístěna pamětní plaketa na památku toho, že zde 
žil  John  Lennon.  Slavnostního  odhalení  plakety  se  zúčastnila 
Johnova  teta  Stanley  Parkesová.  Následovala  recepce  na 
liverpoolské  radnici.  V  březnu  2002  koupila  dům  Yoko  Ono  a 
věnovala  ho  společnosti  National  Trust,  která  ho  začátkem 
následujícího roku otevřela pro veřejnost.
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GAMBIER TERRACE 3 (HOPE STREET)

Po  krátký  čas  v  roce  1960 
John  Lennon  společně  s 
několika studenty umělecké 
školy  obýval  byt  v  prvním 
patře tohoto domu, který se 
od  školy  nacházel  jen  sto 
yardů. Jednoho dne jim byla 
taková zima, že se rozhodli 
spálit  veškerý  nábytek.  V 
roce  1960  to  byl  jeden  z 

mnoha tehdy se Anglií šířících beatnických bytů, jeho fotografie se 
dokonce objevila  v  článku Sunday People nazvaném 'The beatnik 
horror'. Původně zde bydlel pouze Stuart Sutcliffe se svým přítelem 
Rodem  Murrayem.  Mnoho  nocí  tu  strávila  Johnova  přítelkyně 
Cynthia, když rodičům tvrdila, že bude přes noc u své přítelkyně 
Phyllis  MacKenzie.  Stejně  často  tu  pobývala  i  přítelkyně  Roda 
Murraye Margaret Dizleyová. Častými hosty tu byl také Bill Harry se 
svou přítelkyní Virginií.

FALKNER STREET 36

Tady  poprvé  John  s  Cynthií  bydleli  společně  jako  pan  a  paní 
Lennonovi  po svatbě 23. srpna 1962. Apartmá v horním poschodí 
patřilo  Brianu Epsteinovi,  který jej v  prvních měsících po svatbě 
přenechal  novomanželům. Protože 
Cyn  často  zůstávala  sama  doma, 
bylo výhodou, že to odtud neměla 
daleko  k  Johnově  tetě  Mimi,  ke 
které  se  po  čase  také  na  nějaký 
čas  odstěhovala.  Ve  své 
autogiografii  A  twist  of  Lennon 
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popisuje  Cynthia  své  nadšení  z  této  nabídky,  kterou  se  rozhodli 
využít. Ale skutečnost pak byla jiná, protože byt byl v přízemí a 
dveře  z  něj  vedly  přímo  na  ulici.  Cynthia  se  v  něm sama  bála, 
zvláště po zážitku, kdy je v noci vzbudilo zvonění a bouchání na 
dveře.  Když  John  otevřel,  objevila  se  dvě  podezřelá  individua 
hledající dívku jménem Carol. Bez ní nechtěli z bytu odejít, dokud 
nezačala Cynthia křičet, že je tři měsíce těhotná a že tu nebydlí 
žádná Carol. Během života ve Falkner Street napsal John píseň Do 
you want to know a secret?

MADRYN STREET 9

7.  července  1940  se  zde  narodil 
Richard  Starkey,  vážil  10  liber. 
Okamžitě  po  jeho  narození  začalo 
bombardování. Jeho matka Elsie žila s 
otcem Richardem odděleně a  Ritchie 
se  s  matkou  odstěhoval  na  druhou 
stranu  High  Park  Street  do  nového 
domu v Admiral Grove. Ringův otec se 
přestěhoval do domu číslo 59 v Madryn 
Street. Ringovi rodiče platili nájem ve 
výši  deseti  šilinků  týdně  (50  pencí), 
který  byl  později  zvýšen  na  čtrnáct 
šilinků (tj. 74 pencí).
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ADMIRAL GROVE 10

V tomto domě žil Ringo do roku 1963, 
kdy  se  odstěhoval  do  Londýna. 
Výhodou  malého  domku  bylo  nízké 
nájemné, které činilo čtyřicet šilinků 
měsíčně. Jeho matka Elsie a nevlastní 
otec Harry Graves v domě zůstali do 
roku 1965, kdy ho byli nuceni opustit 
z  důvodu  obtěžování  fanoušky 
Beatles. Přestěhovali se na předměstí 
Liverpoolu,  odkud  se  během 
devadesátých let také odstěhovali.

ARNOLD GROVE 12

24.  února  1943  se  zde  narodil  George 
Harrison jako nejmladší ze čtyř dětí. Jeho 
matka  Louise  mu  poskytla  volnou 
výchovu, 
protože 
chtěla,  aby 
byl  George 
šťastný. 

Jeho  otec  Harold  odešel  od 
námořnictva  a  stal  se  řidičem 
autobusu. Malý byt neměl koupelnu a 
záchod  se  nacházel  na  vydlážděném 
dvorku.  V  obývacím  pokoji  bylo  v 
zimních  měsících  velmi  chladno, 
protože  celý  byt  vyhřívala  pouze 
jedna kamna na uhlí. Jedinou výhodou 
byla nízká činže, která činila pouhých 
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deset šilinků týdně (50 pencí). 2. ledna 1950 se rodina přestěhovala 
do  domu  v  Upton  Green  25,  kousek  od  místa,  kde  bydlel  Paul 
McCartney. George s Paulem spolu jezdili každý den autobusem do 
školy. Velmi často ten autobus řídil Harold Harrison.

UPTON GREEN 25 (SPEKE)

Po  osmnácti  letech  čekání  se 
rodina  Harrisonových  v  roce  1950 
přestěhovala  do  nového  bytu  na 
předměstí  Liverpoolu.  Byla  v  něm 
koupelna a samostatná ložnice, byl 
tedy o něco lepší než ten předchozí 
v  Arnold  Grove.  Kousek  odtud,  v 
Ardwick  Road  12,  bydleli 

McCartneyovi.  George s  Paulem spolu jezdili  každý den do školy 
autobusem, který často řídil Harold Harrison.

MACKET'S LANE 174 (WOOLTON)

Harrisonovi  se  do  nového  domu 
nastěhovali  v  lednu  1959.  George 
Harrison zde žil až do roku 1965, kdy 
se z Liverpoolu odstěhoval.

50



QUEENS DRIVE 197

Dům  rodiny  Epsteinových  ostře 
kontrastuje  s  domovy  členů 
Beatles. Na Paulovy 21. narozeniny 
zde  18.  června  1963  Epsteinovi 
uspořádali  ranní  koktejl.  Koncem 
šedesátých  let  se  Epsteinovi 
odstěhovali a dům se stal domovem 
liverpoolského děkana.

BROADWAY AVENUE 92 (WALLASEY)

V letech 1942-1943 bydlela na tomto místě kousek od Liverpoolu 
rodina McCartneyových.  Po narození  syna  Michaela se  i  s  malým 
Paulem přestěhovali zpátky do Liverpoolu.

SIR THOMAS WHITE GARDENS (EVERTON)

Krátký  čas  zde  bydleli  McCartneyovi  poté,  co  se  koncem  války 
vrátili  do Liverpoolu. Služební byt získali  díky obětavé a náročné 
práci Mary McCartneyové, která většinu času strávila při domácích 
porodech.

WESTERN AVENUE 72 (SPEKE)

Rodina McCartneyových zde bydlela v letech 1947 až 1953. Dům se 
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nacházel  v  řadové zástavbě 
a  Mary  McCartneyová  byla 
místní  porodní  asistentkou. 
Když se sem přestěhovali ze 
Sir  Thomas  White  Gardens, 
byly Paulovi čtyři roky. Celá 
čtvrť se teprve budovala se 
záměrem  provizorního 
bydlení  na dobu maximálně 

deseti  let. V roce 1936 zde bylo pouhých 37 domů, po válce se 
tento počet rozrostl na 35 tisíc domů a bytů, které byly postaveny 
především pro chudé vrstvy obyvatelstva.

ARDWICK ROAD 12 (SPEKE)

Na přechodnou dobu se v roce 1953 odstěhovali  McCartneyovi do 
nového  bytu,  který  ještě  nebyl  dokončen.  Paul  McCartney 
vzpomínal,  že  snad  rok  po 
nastěhování  nebyly  hotové 
cesty  a  museli  se  brodit 
bahnem.  Nicméně  Paulovi 
tato  odloučenost  od  města 
vyhovovala,  mohl  se  totiž 
toulat  přes  pole  k  řece 
Mersey. Často také jezdil na 
kole podél jejího břehu až k 
majáku  na  Hale  Head.  Na 
druhou  stranu  byla 
průmyslová  čtvrť  plná  mladistvých  delikventů  a  rvačky  mezi 
dorůstajícími hochy byly na denním pořádku.
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FORTHLIN ROAD 20 (ALLERTON)

Do  domu  se  McCartneyovi 
přistěhovali  v  roce  1955. 
Čtvrť  Allerton  se  výrazně 
lišila  od  jejich  předchozích 
míst bydlení. Jejich dům byl 
obecní  a  nacházel  se  blíže 
centru  města.  Bylo  zde  i 
bezpečněji. Dům je součástí 
řadové  zástavby.  Po  vstupu 
do domu se ocitnete v malé 
předsíni.  Dveřmi  vlevo  lze 

vstoupit do obývacího pokoje, ze kterého lze pokračovat do jídelny, 
která je spojená s kuchyní. Z té se lze dalšími dveřmi vrátit zpátky 
do  předsíně,  ze  které  vedou  schody  do  patra.  Nad  domovními 
dveřmi měl svůj pokojíček Paul McCartney, vedle se nacházela velká 
ložnice  jeho  rodičů  a  Michael  měl  pokoj  s  výhledem  na  zadní 
dvorek. Vedle Michaelova pokoje je koupelna se záchodem, což byl 
v té době luxus, protože záchody bývaly tehdy většinou venku. Když 
se vrátíte do kuchyně, tak z ní lze vstoupit na dvorek za domem, 
který sloužil také jako užitná zahrádka. Plotem sousedí s pozemkem 
policejní školy, kde sídlilo ústředí liverpoolské jízdní policie.

Během prvního roku bydlení na tomto místě však zemřela Paulova 
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matka  na  rakovinu.  Pro 
jejího muže Jima to byl šok. 
Opustil zaměstnání a začal se 
starat  o  Paula  a  Michaela, 
kteří  chodili  do  školy.  Po 
matčině smrti  se  Paul  začal 
více zajímat o hudbu a brzy 
se  seznámil  s  Johnem 
Lennonem.  Dům 
McCartneyových byl ideálním 
místech pro jejich schůzky a 
zkoušky, protože v obývacím pokoji v přízemí bylo umístěno piano. 
Vzniklo  zde  mnoho  písní,  včetně  The  one  after  909,  I  saw  her 
standing there, Love me do a When I'm sixty four. Jejich sousedem 
byl Tom Gaul, se kterým se Paul spřátelil, a který ho v době slávy 
Beatles, kdy byl dům McCartneových neustále obklopen fanoušky, 
pouštěl přes zadní dvůr.

V Liverpoolu to byl Paulův poslední domov. V roce 1964 se jeho otec 
Jim přestěhoval do většího domu v Heswallu na jižní straně řeky 
Mersey,  který  mu  koupil  Paul.  Do  domu  se  nastěhovala  Sheila 
Jonesová, která zde žila 31 let.

V listopadu 1995 koupila dům za 55 tisíc 
liber společnost National Trust a připojila 
ho ke své sbírce domů, kde žili významné 
osobnosti britských dějin. Bylo to poprvé, 
kdy  společnost  zakoupila  dům  některé 
osobnosti  populární  hudby.  Dům  byl 

zrekonstruován  sumou  47  tisíc  liber  za  pomoci  fotografií,  které 
poskytl Mike McCartney, do původní podoby, ve které se nacházel 
koncem padesátých let, kdy zde žil  Paul  McCartney, a to včetně 
interiéru,  a  zpřístupnila  ho  veřejnosti  29.  července  1998.  Paul 
McCartney  dům  navštívil  odpoledne  23.  února  2002,  den  před 
vzpomínkovým koncertem na George Harrisona. Nikdo však nebyl 
přítomen,  a  tak  se  Paul  pouze  vyfotografoval  před  dveřmi  se 
sousedy. V současné době je prohlídka domu možná od 31. března 
do 30.  října ve čtvrtek,  pátek a sobotu.  Od 1.  listopadu do 12. 
prosince je dům přístupný pouze v sobotu. Od Albertových doků vás 
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sem  doveze  minibus.  Fotografovat  v  domě  je  přísně  zakázáno, 
ostatně hned při vstupu průvodce odebere všechny tašky, batohy, 
fotoaparáty a kamery.
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ŠKOLY, KTERÉ NAVŠTĚVOVALI BEATLES

ST. SILAS SCHOOL (HIGH PARK STREET)

První  škola,  kterou  Ringo 
Starr  navštěvoval  do  svých 
jedenácti  let,  tj.  v  letech 
1945-1950.  Koncem 
padesátých  let  chodil  do 
školy  Billy  Fury,  další 
rocková hvězda (jeho vlastní 
jméno  je  Ron  Wycherley). 
Ringo pak začal navštěvovat 
blízkou  Dingle  Vale 

Secondary Modern (nyní Shorefields), ale mezitím dva roky strávil v 
nemocnici.  Ve  věku  patnácti  let  se  vrátil  do  Shorefields,  aby 
dokončil  školní  docházku,  ale  místní  učitelé  si  na  něho  už 
nevzpomínali. Škole St. Silas později Ringo přispěl finanční částkou 
na opravy.

DINGLE VALE SECONDARY MODERN (DINGLE VALE)

Ringo navštěvoval tuto školu 
od  svých  jedenácti  let  do 
patnácti.  Ve  třinácti  však 
onemocněl  zápalem  plic  a 
strávil  téměř  dva  roky  v 
nemocnici. Školu opustil bez 
vysvědčení. Když potřeboval 
potvrzení o studiu, aby mohl 
nastoupit do zaměstnání, ve 
škole si na něj nepamatovali. 
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Škola  byla  později  přejmenována  na  Shorefields  Comprehensive 
School.

LIVERPOOL COLLEGE (NORTH MOSSLEY HILL ROAD)

Ve věku deseti let začal tuto školu navštěvovat Brian Epstein. Brzy 
projevil své základní vlastnosti a musel být ze školy přemístěn na 
jinou. Celkem jich pak vystřídal osm.

DOVEDALE ROAD PRIMARY SCHOOL (DOVEDALE ROAD)

Od  svých  jedenácti  let  navštěvovali  tuto  školu  John  Lennon  (v 
letech 1945-1951) a George Harrison (v letech 1948-1950), ale v té 
době se ještě neznali. Georgův starší bratr Peter chodil do stejné 
třídy s  Johnem, stejně jako Jimmy Tarbuck,  ze kterého se stala 
známá televizní osobnost. Školní sbor byl přítomen odhalení sochy 
Johna  Lennona  na  liverpoolském  letišti  15.  března  2002. 
Slavnostního  odhalení  se  zúčastnila  Yoko  Ono  a  po  ceremonii 
navštívila také školu a Mendips. Věnovala 30 tisíc liber na výstavbu 
nového školního hřiště.
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MOSSPITTS CP SCHOOL (MOSSPITTS LANE)

Johnova první škola, na kterou byl 
zapsán 12. listopadu 1945, kdy žil 
se svou matkou na Newcastle Road 
9. Do školy chodil asi půl roku, než 
začal  od  6.  května  1946 
navštěvovat Dovedale Road School.

STOCKTON WOOD ROAD PRIMARY SCHOOL (STOCKTON WOOD ROAD)

Po skončení 2. světové války byla ve čtvrti Speke postavena velká 
základní škola. Během krátké doby dosáhla počtu 1500 žáků, čímž 
se stala největší v Británii. Byla první školou, kterou navštěvovali 
Paul  a  Mike  McCartneyovi.  Po  krátkém čase  ale  odešli  na  školu 
Josepha Williamse.

JOSEPH WILLIAMS PRIMARY SCHOOL (NAYLORSFIELD ROAD)

Škola, kterou navštěvoval Paul McCartney společně se svým bratrem 
Mikem, se nacházela půl hodiny cesty autobusem od jejich domova, 
ale oba chlapci rádi jezdili dvouposchoďovým autobusem. Byla to 
první škola, která byla v Liverpoolu postavena po válce. Protože se 
nacházela  v  chráněné  oblasti,  její  ředitel  John  Gore  často 
organizoval vycházky do přírody.
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QUARRY BANK SCHOOL (HARTHILL ROAD)

Škola  byla  založena v  roce 1922. 
Její  první  ředitel  se  shodou 
okolností  jmenoval  George 
Harrison.  Jméno dostala  škola od 
pískovcových  lomů,  které  se 
nacházejí  v  okolí  Liverpoolu. 
Školní uniformou bylo černé sako s 

červeno-zlatým odznakem jelení  hlavy  a  heslem Ex  hoc  metallo 
virtuten. V letech 1952-1957 
navštěvoval  školu  John 
Lennon, který do školy jezdil 
na  svém  zeleném  kole. 
Během  této  doby  založil 
školní  skupinu  Quarry  Men, 
ve  které  byli  zpočátku 
všichni  jeho  kamarádi.  Ve 
škole  panovaly  přísnější 
poměry  než  na  ostatních 
liverpoolských  školách, 
běžně se tu používala např. 
rákoska,  kterou  měl 
příležitost  okusit  i  John 
Lennon.

LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY,  FACULTY OF ART AND DESIGN 
(HOPE STREET)

Na základě své závěrečné práce v Quarry Bank v roce 1957 přijali 
Johna Lennona na uměleckou školu (tehdy se jmenovala Liverpool 
Art  School).  Školu  tehdy  řídil  William  Pobjoy.  Nacházela  se  ve 
stejném objektu jako Liverpool Institute. John zde však záhy ztratil 
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veškeré  iluze  o  vzdělání  a  začal  se  více  věnovat  hudbě.  Během 
tříletého  studia  se  zde  seznámil  s  Cynthií  Powell,  Stuartem 

Sutcliffem  a  Billem  Harrym, 
pozdějším  redaktorem  a 
vydavatelem časopisu Mersey Beat. 
Dalšími  jeho  přáteli  se  tu  stal 
Geoff  Mohammed  a  Tony  Carrick, 
potkal zde také spoustu dívek, jako 
Thelmu  Picklesovou  a  Helen 
Andersonovou.  V  roce  1960  ve 
zdejší  jídelně  hrávali  Johnovi 
Quarry Men každý pátek odpoledne 
pro  studenty.  Po  skotském  turné 

Silver  Beatles  s  Johnnym  Gentlem  se  John  Lennon  do  školy  už 
nevrátil. V roce 1984 navštívila školu Yoko se Seanem a darovala 
fakultě 10 000 liber.

LIVERPOOL INSTITUTE FOR PERFORMING ARTS (LIPA, MOUNT STREET)

Jako  Mechanics  Institute  byla  tato  škola  založena  roku  1825. 
Oficiálně  byla  otevřena  až  15.  září  1837.  V  roce  1844  zde  byl 
lektorem  spisovatel  Charles  Dickens.  Školu  vystudovalo  mnoho 
známých britských osobností. V roce 1890 se škola rozdělila na dvě 
části, z jedné se stala umělecká škola. Uvnitř školy byly vystavěny 
dělící  zdi.  Institute  byl  změněn  na  střední  školu  v  roce  1944. 
Školním heslem bylo  Non nobis  solum sed toti  mudno nati.  Tuto 
školu, které se v té době jmenovala Liverpool Institute High School 
for Boys, navštěvoval Paul s Georgem. Protože oba bydleli ve stejné 
čtvrti,  jezdili  v  krátkém období roku 1954 a 1955 autobusem do 
školy společně. Teprve později je jejich společný zájem o rock'n'roll 
sblížil a stali se kamarády. Paul se ještě předtím, než John začal 
navštěvovat uměleckou školu, připojil ke Quarry Men. Později, když 
John  začal  navštěvovat  Art  School,  se  mohli  všichni  tři  (už  i  s 
Georgem)  scházet  a  někdy  v  době  vyučování  nacvičovat  svůj 
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repertoár. Mezi další žáky školy patřil Mike McCartney, Neil Aspinall, 
Len  Garry,  Ivan  Vaughan,  Peter  Sissons  (televizní  hvězda),  Les 
Chadwick  (člen  Gerry  &  the  Pacemakers),  Colin  Manley  a  Don 

Andrew (oba z Remo Four), 
Bill  Kenwright  (šéf  divadla 
West End) a Stu James (člen 
Mojos).

23. listopadu 1979 uspořádal 
Paul  McCartney  speciální 
koncert  pro  studenty  školy, 
který  se  konal  v  divadle 
Royal  Court.  Škola  byla  9. 
července 1985 zavřena a už 

tak stará budova začala ještě více chátrat. Aby přivedl do města 
více mladých studentů,  dostal  Paul  McCartney nápad zahájit  zde 
pod  svou  záštitou  vyučování  mladých  talentů.  V  lednu  1996  byl 
spuštěn první učební program pro vybrané studenty celého světa. 
Škola byla oficiálně otevřena 30. ledna 1986 svým patronem a 7. 
července  stejného  roku  ji  otevřela  královna  Alžběta  II.  Paul 
McCartney byl samozřejmě přítomen také.
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KŘÍŽEM KRÁŽEM LIVERPOOLEM

LIVERPOOL STADIUM (ANFIELD ROAD)

Na  okraji  centra  Liverpoolu 
se  nachází  rozlehlý  stadion, 
který  byl  založen už v  roce 
1884. Ačkoli tu Beatles nikdy 
nevystoupili,  je  pevně spjat 
s  jejich  historií.  3.  května 
1960  totiž  na  stadionu 
vystoupilo  mnoho 
amerických hvězd, na prvním 
místě to byl Eddie Cochran a 

Gene Vincent, které pozvala dvojice pořadatelů Larry Parnes a Allan 
Williams.  Tříhodinový  koncert  začal  v  osm  hodin  večer.  Dále  tu 
vystoupili:  Davy  Jones,  italská  rocková  skupina  Nero  &  his 
Gladiators, Lance Fortune, Dean Webb, Viscounts, Julian X, Colin 
Green & the Beat Boys, Peter Wynne, liverpoolské skupiny Cass & 
the  Cassanovas,  Rory  Storm  &  the  Hurricanes,  Gerry  &  the 
Pacemakers, Mal Perry, Bob Evans & his Five Shillings a Connaughts. 
Mezi diváky nechyběli Stuart Sutcliffe, John Lennon, Paul McCartney 
a George Harrison. V současné době je stadion sídlem fotbalového 
mužstva FC Liverpool. Jeho kapacita je přes 45 tisíc míst, rekordní 
návštěvnost 61905 diváků.

DAVID LEWIS THEATRE (GREAT GEORGE PLACE)

Neobyčejný architektonicky zajímavý komplex budov, ve kterém se 
nachází divadlo a hotel. Na pódiu divadla vystupovali rock'n'rollové 
skupiny, jako např. Carl Vincent & the Counts nebo Karl Terry & the 
Cruisers. Šéfem divadla byl Wally Hill. Beatles tu nikdy samostatně 
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nevystoupili.  17.  října  1961  tu  Paul  McCartney  zazpíval  několik 
balad a písně Matchbox, Peppermint twist a A rose growing wild in 
the country. Mezi diváky byl také Paulův otec Jim McCartney.

CASSANOVA CLUB (FRASER STREET)

Jeden  z  řady  klubů,  které  vlastnila 
cateringová  společnost  Samson  & 
Barlow's. Klub byl otevřen 9. února 1961 
a  o  dva  dny  později  v  něm  poprvé 
vystoupili  Beatles.  Klub  byl  původně 
určen pro skupinu Cass & the Cassanovas 
a pro její příznivce. Ještě před změnou 

jeho názvu tu Beatles  hráli  10.  ledna 1960.  V roce 1961 tu pak 
vystoupili kromě 9. února ještě šestkrát. Kvůli hlučnosti byl klub po 
několika koncertech na příkaz policie uzavřen. Otevřen byl znovu až 
v březnu 1963 pod jménem Peppermint Lounge.

DINAS LANE 147 (HUYTON)

Na této adrese bydlela tetička Paula McCartneyho Jin. 18. června 
1963  tu  Paul  oslavil  své  21.  narozeniny.  Jeho  otec  mu  totiž 
doporučil, aby oslavu přesunul na jinou adresu, protože před jeho 
bydlištěm na Forthlin Road čekaly davy fanoušků. Na zahradě za 
domem stál velký stan. Mezi hosty nechyběli  Brian Epstein, Mike 
McCartney,  John  a  Cynthia  Lennonovi,  Ringo  s  Maureen,  George 
Harrison, Fourmost, Scaffold, Shadows, Billy J. Kramer a diskžokej 
Bob Wooler.  John Lennon se trochu opil  a  měl konflikt  s  Bobem 
Woolerem,  který  ho  obvinil  z  homosexuálních  sklonů,  protože 
krátce předtím Lennon strávil  dovolenou ve Španělsku s  Brianem 
Epsteinem. Druhý den o incidentu vyšla zpráva v listu Daily Mirror.
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KENSINGTON RECORDING STUDIO (KENSINGTON 53)

Malé nahrávací studio se nacházelo v zadním pokoji domu, který 
vlastnil Percy Phillips. V létě 1958 dostal Paul McCartney nápad, aby 
Quarry Men nahráli nějaké písně. Zpočátku si spletl jméno a myslel 
si, že se jedná o nahrávací studio firmy Philips. I když měli Paul s 
Johnem  plný  sešit  napsaných  vlastních  písní,  na  desku  vybrali 
skladbu Buddyho Hollyho That'll be the day, kterou si zazpíval John 
Lennon. Na druhou stranu desky umístili píseň Paula McCartneyho a 
George Harrisona In spite of all the danger, kterou si zazpíval Paul. 
Kromě  tří  zmíněných  členů  skupiny  se  nahrávání  zúčastnil  ještě 
Colin Hanton a John Lowe. Původní nahrávka ze studia se ztratila a 
dnes existuje pouze jediný exemplář desky, který od Johna Loweho 
odkoupil v roce 1981 Paul McCartney. 26. srpna 2005 byla na domě 
odhalena  pamětní  deska.  Ceremoniálu  se  zúčastnila  také  Julia 
Bairdová, Lennonova sestra.

KNOTTY ASH VILLAGE HALL (KŘIŽOVATKA EATON ROAD A EAST PRESCOT 
ROAD)

Na  tomto  místě  zajišťovala  skupině  Beatles  vystoupení  Mona 
Bestová. Poprvé zde hráli 15. září 1961 a pokračovali 22. září, 10. 
října, 27. října, 10. listopadu a 17. listopadu. 17. března 1962 zde 
vystoupili společně s Rorym Stormem & the Hurricanes.

EMPRESS PUB (HIGH PARK STREET)

Fotografie malebné hospody zdobí obal prvního sólového alba Ringo 
Starra  Sentimental  journey.  Nostalgická  hospůdka  domalovává 
stejně nostalgické písně, které Ringo věnoval  svým rodičům. Své 
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dětství totiž prožil v sousední ulici.

BLENHEIM GUEST HOUSE (AIGBURTH 
DRIVE 37, SEFTON PARK)

Během Stuartova pobytu v Hamburku 
se  sem  v  březnu  1961  přestěhovala 
Sutcliffova  rodina.  V  srpnu  1961  se 
Stuart z Hamburku vrátil s Astrid. Bylo 
to naposledy, kdy spatřil svou matku. 
Dům navštívil  po  koncertě  v  Empire 
Theatre  v  listopadu  1964  John  Lennon  s  Billem Harrym,  aby  se 
setkali se Stuartovou matkou Millie, která se v té době obklopila 
uměleckými díly svého syna.

SEFTON PARK

Patnáctiletý  Alfred  Lennon  zde 
strávil mnoho času se svou dívkou. 
I  jejich  první  schůzka  s  Julií  se 
odehrála tady. O devět let později 
se  spolu  vzali.  V  dubnu  1963  si 
zvolil tento park pro fotografování 
Beatles jejich dvorní fotograf Dezo 
Hoffmann.  Jedna  z  fotek  byla 
použita  na  obal  EP  Twist  and 
shout.
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PALM HOUSE (SEFTON PARK)

Generace liverpoolčanů mají ve svých dětských vzpomínkách Sefton 
Park  a  členové  Beatles 
nejsou  výjimkou. 
Viktoriánská  stavba  Palm 
House  byla  v  centru  parku 
otevřena  roku  1870,  ale  v 
roce  1970  musela  být 
zavřena.  Za  její  záchranu 
proběhla  kampaň  a  byl 
založen fond. Od roku 2001 

zde  stojí  zrekonstruovaná  stavba.  Svůj  podíl  na  záchraně  Palm 
House měl i  George Harrison,  který  se zúčastnil  také oficiálního 
otevření.

PENNY LANE

Křižovatka  místních  ulic  se  stala 
světoznámou v roce 1967, kdy o ní 
Beatles  napsali  píseň.  Místa,  o 
kterých  zpívají,  však  leží  o  něco 
výše  v  místě  oficiálně 
pojmenovaném  Smithdown  Place. 
Na  křižovatce  stojí  čekárna,  ze 
které je nyní bistro. Z tohoto místa 
lze přehlédnout také další místa, o 

kterých se píseň zmiňuje. Jsou jimi banka a holičství.
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DOVEDALE TOWERS (PENNY LANE)

Na místě původně zvaném Saint Barnabas Church Hall se scházeli 
koncem padesátých a začátkem šedesátých let místní  skifflové a 
beatové skupiny včetně Quarry Men. Ringo Starr zde hrál koncem 
padesátých let jako člen skifflové skupiny Eddieho Claytona.

SAINT BARNABAS CHURCH (PENNY LANE)

Krátký  čas  zde  zpíval  Paul  McCartney  v 
chlapeckém  sboru.  V  květnu  1982  se 
zúčastnil  jako  svědek  zdejší  svatby  svého 
bratra Mikea.
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HOLYOAKE HALL (SMITHDOWN ROAD)

Budovu počátkem století původně vlastnila společnost Co-operative 
Society a nachází se několik set metrů od Penny Lane. Od třicátých 
let  bylo přízemí budovy využíváno jako taneční parket.  V letech 
1957  a  1958  tu  mnohokrát  hráli  Quarry  Men  spolu  s  dalšími 
skifflovými skupinami. Jako Beatles tu vystoupili pouze dvakrát, a 
to  na  pozvání  Wallyho  Hilla  15.  a  22.  července  1961.  Počátkem 
šedesátých let bylo toto ideální místo využíváno spoustou nejlepších 
liverpoolských skupin.

HOYLAKE PARISH CHURCH (TRINITY ROAD)

V kostele byl 10. listopadu 1963 pokřtěn Julian Lennon. John byl 
opět na turné, a tak se křtu zúčastnila pouze Cynthia. Kostel by 
obležen novináři  a  fotografie  se  objevily  druhý  den v  novinách. 
Teprve z nich se John Lennon o křtu dozvěděl.

CALDERSTONES PARK (HARTHILL ROAD)

Část  parku  před  domem  Manor 
House  byla  věnována  památce 
Lindy  McCartneyové  a  bylo  zde 
zřízeno  dětské  hřiště,  které 
oficiálně  otevřel  Paul  McCartney 
19.  července  1998.  Poblíž  hřiště 
zasadil  Paul  dub.  Pro  Johna 
Lennona  a  Peteho  Shottona 

znamenal  park  rychlé  odreagování  cestou  ze  školy  Quarry  Bank. 
Společně  s  Lenem Garrym chodívali  pozorovat  dívky,  jak  hrajou 
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tenis. Píseň Beatles Strawberry fields forever se původně jmenovala 
Calderstones Park.

BLOMFIELD ROAD 1

Když  se  Johnův  otec  rozhodl  odejít  z 
domova,  začala  Julia  nový  život  a 
přestěhovala  se  k  Johnu  Dykinsovi.  Ten 
koupil dům po smrti Juliina otce George 
Stanleyho, když zjistil, že Julia čeká další 
dítě.  Ačkoli  se  nikdy  nevzali,  protože 
Julia se nikdy nerozvedla, měli spolu dvě 
dcery, Julii a Jacqueline. John Lennon žil 
u své tety Mimi na Menlove Ave a u Julie 

zůstával občas na víkendy. Oba domy byly od sebe vzdáleny asi dvě 
míle. Malý John si rád hrál se svými sestrami a později na Juliině 
gramofonu  poslouchal  rokenrolové  nahrávky.  Velmi  často  tu  zněl 
Elvis Presley a jeho hity Hound dog, Heartbreak hotel a Jailhouse 
rock. Johnova závislost se projevila, když dal jejich kočce jméno 
Elvis.  Julia  byla  velmi  tolerantní,  a  tak  se  zde  John  scházel  s 
Paulem, Georgem, Petem Shottonem a Ivanem Vaughanem, aby v 
koupelně zkoušeli svoje umění. Po smrti Julie (15. července 1958) 
se  John  Dykins  odstěhoval  a  dům  prodal.  John  navštívil  dům 
naposledy v roce 1970 společně s Yoko Ono v jejich bílém Rolls-
Royce.

ST.  PETER'S CHURCH A CHURCH 
HALL (CHURCH ROAD, WOOLTON)

6.  července  1957  hrála  skupina 
Quarry  Men  na  církevní  slavnosti 
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ve  Wooltonu  na  volném 
prostranství  za  kostelem. 
Vystoupení  jim  zajistila 
matka  Peteho  Shottona. 
Chlapci vystoupili v sestavě: 
John Lennon, Eric Griffiths, 
Colin  Hanton,  Rod  Davis, 
Pete  Shotton  a  Len  Garry. 
Zahráli písně Baby let's play 
house,  Maggie  May, 
Cumberland  gap,  Railroad 

Bill, Putting on the style a Come go with me. Známou fotografii z 
tohoto  vystoupení  pořídil  student  Geoff  Rhind.  Po  odpoledním 
koncertě  se  před  kostelem  sešel  Paul 
McCartney  s  Johnem Lennonem,  když  je 
předtím  seznámil  Ivan  Vaughan. 
Patnáctiletý  mladík  zaujal  Johna  svou 
brilantní  hrou na  kytaru a  znalostí  textů 
písní.  Dovedl  také  naladit  kytaru.  Po 
dlouhém  váhání  ho  John  pozval  do  své 
kapely.  Paul  vystoupil  se  skupinou  až  v 
říjnu. Původní staré pódium z haly kostela 
bylo  rozebráno  a  přemístěno  kvůli 
koncertům  před  kostel.  Pódium  později 
získala městská rada Liverpoolu a dala ho 
do dražby. Na hřbitově kostela se nachází 
náhrobek se jménem Eleanor Rigby.

STRAWBERRY FIELD (BEACONSFIELD ROAD)

Dětský domov Armády spásy byl otevřen v roce 1936 jako domov pro 
děti  z chudinských slumů. Začátkem 70. let byla postavena nová 
budova, ale brána zůstala původní, protože v té době byla cílem 
turistů. Jako dítě se John zúčastňoval místních slavností, často si 
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hrál  v  zahradách  areálu  společně  se  svými  kamarády  Ivanem, 
Nigelem a Petem. V  lednu 1984  zavítala  Yoko  Ono se Seanem v 
rámci  návštěvy  Liverpoolu  i  sem.  Dětskému  domovu  věnovala 
několik darů, zejména částku 80 tisíc  liber, aby odvrátila  hrozící 
uzavření domova. Řešení to bylo ale pouze dočasné a 31. května 
2005 opustilo dětský domov poslední dítě.

Na počest Jahodových polí byla nazvána část newyorského Central 
Parku poblíž domu Dakota, kde byl Lennon v roce 1980 zastřelen. 
Otevření newyorských Strawberry Fields obstarala Yoko Ono.

SMITHDOWN ROAD 316

Na tomto místě se nacházela kavárna Old Dutch Café, ve které se 
spolu scházeli John Lennon s Petem Shottonem. Jako jedno z mála 
míst  v  Liverpoolu  měla  otevřeno  přes  půlnoc.  Stala  se  také 
oblíbeným místem schůzek  Johna  s  Paulem a  dalšími  přáteli  po 
jejich večerních tazích. Kavárna a tramvajová zastávka před ní se 
objevují v první verzi textu In my life.
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ASDA SUPERMARKET (SMITHDOWN ROAD)

Na  tomto  místě  se  dříve  nacházela  nemocnice  Sefton  General 
Hospital. Sem byla převezena v roce 1958 po autonehodě Johnova 
matka Julia. 8. dubna 1963 se zde narodil Johnovi  a Cynthii  syn 
Julian.  V  roce  1969  zde  zemřel  na  následky  autonehody  John 
Dykins.

CASBAH CLUB (HAYMANS GREEN 8, WEST DERBY)

V roce 1959 otevřela Mona Bestová 
v  přízemí  svého  domu  kavárnu, 
která  od  svého  začátku  sloužila 
jako  místo  schůzek  místních 
rockových  hudebníků  a  fanoušků. 
17.  prosince  1960  se  zde  poprvé 
předvedli Beatles s Petem Bestem 
za  bicími.  Byl  to  jejich  první 
koncert po návratu z Hamburku. V 

roce  1986  byl  celý  dům  opraven  a  v  srpnu  otevřen  společností 
Cavern City Tours. V rámci zahajovacího večera tu hrál Pete Best a 
na  původní  mikrofon  Vox  zazpíval  hit  Fatse  Domina  I  hear  you 
knocking. 28. srpna 1999 oslavil klub v rámci mezinárodního týdne 
Beatles  své  40.  výročí.  Vystoupil  zde  opět  Pete  Best  společně  s 
Kenem  Brownem,  který  hrál  v 
Quarry Men v roce 1959.

WALTON HOSPITAL (RICE LANE 107)

18.  června  1942  se  zde  narodil 
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James Paul McCartney. Jeho matka Mary pracovala jako zdravotní 
sestra v této nemocnici a měla tak soukromý pokoj.

AINTREE INSTITUTE (LONGMOOR LANE)

V srpnu 1961 tu Bob Wooler objevil dvě dívky, 
které výborně tančili. Slovo dalo slovo a dívky s 
další  kamarádkou  se  brzy  začali  objevovat  na 
různých akcích pod uměleckým jménem Shimmy 
Shimmy  Queens.  Svoji  premiéru  si  děvčata 
odbyla v Litherland Town Hall. Mezi další místa, 
kde se hojně objevovala, patřil Aintree Institute 
a Hambleton Hall. Děvčata se jmenovala Marie 
Williamsová,  Joan  Prattová  a  Maureen 
O'Donnellová. 19. srpna 1961 vystoupila na půdě 
Aintree Institutu společně s Beatles. Ani ti  zde 
nehráli  poprvé. Od 7.  ledna 1961 tu vystoupili 

celkem 31x. Naposledy zde hráli 27. ledna 1962, kdy jim pořadatel 
Brian Kelly vyplatil odměnu patnácti liber v kovových mincích. což 
Briana  Epsteina  urazilo  a  skupině  na  tomto  místě  už  hrát  nikdy 
nedovolil.  V  roce  1962  byla  budova  Institutu  prodána  místnímu 
kostelu, který zde později otevřel církevní klub.

LIVERPOOL JOHN LENNON 
AIRPORT (SPEKE)

V červenci 2001 přiletěla na 
liverpoolské letiště Yoko Ono 
a během tiskové konference 
ho  překřtila  na  Liverpool 
John  Lennon  Airport.  Bylo 
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odhaleno nové logo s úryvkem z písně Imagine 'above us only sky' a 
portrétem Johna  Lennona.  Oficiální  přejmenování  se  uskutečnilo 
15. března 2002, kdy Yoko otevřela nový terminál v hodnotě 32,5 
miliónů liber a odhalila bronzovou sochu Johna Lennona vytvořenou 
liverpoolským  sochařem  Tomem  Murphy.  Liverpoolské  letiště  je 
prvním britským letištěm, které je nazváno po soukromé osobě.

ALEXANDRA HALL (COLLEGE ROAD)

Pozdější  slavný  promotér  Brian  Kelly  na  tomto  místě  začínal. 
Beatles zde hráli pouze jednou, a to 19. ledna 1961.
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ALBANY CINEMA (NORTHWAY)

15.  října  1961  se  v  tomto  kině  konala 
tříhodinová  charitativní  akce  pro  místní 
záchranný sbor svatého Johna. Hlavní hvězdou 
byl komik Ken Dodd. Beatles tu vystoupili mezi 
neobvyklou  směsí  operních  árií,  tradičního 
jazzu a country. Dalšími účinkujícími byli např. 
Les  Arnold,  Joe  Cordova,  Dave  Dunn,  Jim 
Markey, Lennie Rens, Bert King and the Eltones 
a Denis Smerdon. Country tu zastupoval Hank 
Walters & the Dusty Road Ramblers. Ken Dodd 

označil  hudbu Beatles  za  hroznou,  ale  o  několik  let  později  své 
tvrzení popřel. Beatles tu hráli pouhých deset minut.

BLAIR HALL (WALTON ROAD)

Na  tomto  místě  pořádal  taneční  večery  Walter  Hill,  zakladatel 
společnosti Peak Promotions. Beatles zde poprvé vystoupili v neděli 
5.  února  1961  společně  s  Remo  Four.  Hráli  tu  ještě  čtyřikrát  v 
červenci stejného roku.

GRAFTON BALLROOM (WEST DERBY ROAD)

Už jako skifflová skupina tu hráli Quarry Men. Pod jménem Beatles 
zde  vystupovali  poprvé  3.  srpna  1962,  když  se  místní  pořadatel 
Albert Kinder přeorientoval z jazzu na výnosnější rock'n'roll. Hrálo 
zde mnoho místních skupin,  jako  např.  Gerry  & the Pacemakers 
nebo Big Three. V repertoáru Beatles byly v té době hity Darktown 
strutters ball, Ain't she sweet, Falling in love again, Some other guy, 
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Hey  baby,  Lay  down  your 
arms,  Don't  ever  change,  A 
picture  of  you,  Besame 
mucho,  I  remember  you, 
Shimmy  shimmy,  A  shot  of 
rhythm & blues, Sharing you, 
Mr.  Moonlight,  Red  hot, 
Please  Mr.  Postman a  jejich 
vlastní  písně  Love  me  do  a 
P.S. I love you. Další koncert 
se konal 10. ledna 1963, kdy 

tu  vystoupili  společně  s  dalšími  pěti  místními  skupinami. 
Předposlední návštěva tohoto místa se uskutečnila 12. června 1963, 
kdy se zúčastnili místního charitativního koncertu. Naposledy se zde 
objevili 2. srpna 1963.

HAMBLETON HALL (ST. DAVID ROAD)

Velký sál  na předměstí  Liverpoolu byl často využíván nezávislými 
pořadateli  ke  konání  místních  zábav.  Hrálo  se  zde  většinou  ve 
středu, sobotu a neděli. Beatles zde několikrát hráli  během roku 
1961.  Jako  'Senzační  Beatles'  byli  představeni  25.  ledna  1961 
společně s Derry & the Seniors a Faron & the Tempest Tornadoes. 
Na jaře a na podzim tu hráli ještě třináctkrát, naposledy 13. ledna 
1962.

HUYTON PARISH CHURCH 
CEMETERY (STANLEY ROAD)

Místo  posledního  odpočinku 
baskytaristy  Beatles  Stuarta 
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Sutcliffa.  Leží  v  sekci  1939  v  hrobě  č.  552.  Stuart  zemřel  na 
mozkový  nádor  10.  dubna  1962  v  Hamburku  a  jeho  tělo  bylo 
převezeno letecky do Liverpoolu, kde se narodil.

LATHORN HALL (LATHORN AVENUE)

Budova byla postavena v roce 1884 a sloužila jako kino. Koncem 
padesátých let byla kromě Litherland Town Hall a Aintree Institute 
dalším místem, kde pořádal koncerty Brian Kelly. 14. května 1960 tu 
vystoupili  Beatles  ještě  pod  jménem  Silver  Beats  společně  s 
livepoolskými  skupinami  Kingsize  Taylor  &  the  Dominoes,  Cliff 
Roberts & the Rockers a Deltones. O týden později, 21. května, tu 
hráli znovu. Začátkem roku 1961 se tu objevili zase, a to 20., 21., 
28. a 30. ledna a 4.,6.,10.,11. a 25. února, kdy se konalo jejich 
poslední vystoupení na tomto místě.

LITHERLAND TOWN HALL (HATTON HILL ROAD)

Jedno z míst, kde pořádal koncerty Brian Kelly. Beatles tu poprvé 
vystoupili  27.  prosince  1960. 
Během  roku  1961  se  tu  objevili 
ještě mnohokrát. Vstupné na jejich 
první koncert činilo 3 šilinky (tj. 15 
pencí).  V  té  době  nebyli  v 
Liverpoolu  moc  známí  a  spousta 
hostů  si  myslela,  že  se  jedná  o 
německou  skupinu.  Vystoupili  s 

Chasem Newbym, který nahradil Stuarta Sutcliffa za baskytarou. Šlo 
o výjimečné vystoupení, na kterém překvapili svými kvalitami. Mezi 
diváky  byli  také  Rory  Storm,  Johnny  Guitar  a  Ringo  Starr  z 
Hurricanes,  kteří  se  vrátili  z  Hamburku předchozího  dne.  Během 
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koncertu 7. srpna 1961 zazpíval Pete Best píseň Pinwheel twist a 
Paul  McCartney  hrál  na  bicí.  21.  září  zde  vystoupili  společně  se 
skupinami Gerry & the Pacemakers a Rory Storm & the Hurricanes. 
19. října vystoupili Beatles a Gerry & the Pacemakers společně na 
pódiu po názvem Beatmakers. Zahráli  písně Whole Lotta shakin', 
What'd I say, Red sails  a Hit the road Jack. 9. listopadu 1961 tu 
zahráli Beatles naposledy.

LOCARNO BALLROOM (WEST DERBY ROAD)

Několik  let  patřila  tato 
tělocvična  mezi 
nejdůležitější  v  Liverpoolu. 
Hrály  zde  většinou  taneční 
skupiny a beatové jen občas. 
V  roce  1963  tu  začaly 
vystupovat i známější místní 
skupiny  a  na  Valentina  14. 
února  1963  tu  hráli  také 
Beatles.

LOWLANDS CLUB (HAYMAN'S GREEN)

Jeden z malých klubů, ve kterém v roce 1958 vystoupili Quarry Men. 
Klub se nacházel několik metrů od domova Pete Besta, kde v srpnu 
1959 vznikl klub Casbah.
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MORGUE SKIFFLE CLUB (OAKHILL PARK 25)

Klub se nacházel ve sklepě viktoriánského domu. Quarry Men zde 
vystoupili hned v den jeho otevření 13. března 1959. Zdi místností 
byly  černě  vymalovány  a  na  nich  byli  zobrazeni  fosforeskující 
tančící  kostlivci. Otevřeno bylo v úterý a čtvrtek, kapacita činila 
100 lidí. 22. dubna však byl klub uzavřen policií.

MOSSWAY HALL (MOSSWAY)

Malé místo, kde Beatles vystoupili pouze jednou, a to 17. března 
1961.  Bylo  to  jejich  jediné  angažmá  pro  společnost  Ivamar 
Promotions.

MPTE SOCIAL CLUB (FINCH LANE)

Jeden z klubů určený pro liverpoolské řidiče autobusů. Sekretářem 
klubu  byl  Georgův  otec  Harold  Harrison.  Díky  jemu  zde  mohli 
vystoupit Quarry Men začátkem roku 1959. Harold Harrison jim také 
zařídil  koncerty  v  klubech  ve  Wavertree,  Garstonu  a  Prescotu. 
Budova Social Clubu byla později zbourána.

NEW CLUBMOOR HALL (NORRIS GREEN)

V  konzervativním klubu  vystoupili  Quarry  Men v  pátek  18.  října 
1957. Pozval je pořadatel Charlie McBain, vstupné činilo tři šilinky. 
Přišlo asi sto diváků. Kromě Johna s Paulem s nimi hrál Colin Hanton 
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(bicí),  Len  Garry  (baskytara  z  krabice  od  čaje)  a  Eric  Griffiths 
(kytara). Během skladby Guitar boogie hrál Paul McCartney sólovou 
kytaru  -  poprvé  a  naposledy,  protože  výsledek  byl  strašný.  Jako 
satisfakci ukázal po vystoupení Paul Johnovi svou píseň I've lost my 
little girl. V klubu vystoupili Quarry Men ještě 23. listopadu 1957 a 
naposledy 10. ledna 1959 už s George Harrisonem.

NEW COLONY CLUB (BERKLEY STREET 80)

Sklepní prostory tu provozoval Lord Woodbine. Beatles tu vystoupili 
dvakrát v roce 1960.

PAVILION THEATRE (LODGE LANE)

V  padesátých  letech  se  tu  konaly  víkendové  revue  jako  např. 
Bareway to the stars, ve kterých vystupovaly spoře oděné krásky. Po 
úspěchu písně Rock Island line tu měl koncert Lonnie Donegan, na 
kterého se přišly podívat všechny vznikající místní skifflové skupiny. 
Beatles vystoupili v Pavilionu v pondělí 2. dubna 1962 (předtím tu 
hráli  několikrát  jako  skiffloví  Quarry  Men).  Koncert  pořádal  Jim 
Gretty a hvězdou byli vítězové ceny Carla Allena Royal Showband ze 
Severního Irska. Klub byl později přeměněn na kulečníkový klub.

STANLEY ABATTOIR SOCIAL CLUB (EAST PRESCOT ROAD)

Klub liverpoolských řezníků z jatek.  Quarry  Men zde vystoupili  v 
sobotu 16. listopadu 1957, kdy hráli k tanci.
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STARLINE CLUB (WINDSOR STREET)

Původně kino bylo přeměněno na klub, který získal licenci k prodeji 
alkoholu v odpoledních hodinách. Krátkou dobu v roce 1961 sem 
Beatles chodili po koncertech v klubu Cavern.

ST. JOHN'S HALL (SNAEFELL AVENUE)

Poté, co k Beatles vstoupil Pete Best, a po jejich návratu z prvního 
hamburského  angažmá,  byla  neoficiálním  manažerem  skupiny 
Peteho  matka  Mona  Bestová,  která  jim  zajišťovala  koncerty  v 
místních  klubech  a  ve  svém  klubu  Casbah.  V  St.  John's  Hall 
vystoupili  Beatles  poprvé v  pátek  17.  prosince 1961.  Za  koncert 
dostali  dvanáct  liber,  což  byla  na  tu  dobu  pro  místní  skupinu 
neobvykle vysoká částka. Po návratu z hamburského klubu Top Ten 
tu vystoupili opět 13. července 1961. Poté tu ještě hráli během léta 
sedmkrát a poslední jejich zdejší vystoupení se uskutečnilo 8. září 
1961.

ST. PAUL'S PRESBYTERIAN CHURCH YOUTH HALL (NORTH ROAD)

Beatles zde vystoupili dvakrát. Poprvé 10. února 1962 a pak o měsíc 
později, 10. března. Lístky na koncerty stály pět šilinků.

TECHNICAL COLLEGE HALL (BOROUGH ROAD)

Na druhé straně řeky Mersey, v Birkenheadu, vystupovali na místní 
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koleji Beatles třikrát v únoru 1962, v pátky 9., 16. a 23. února.

WILSON HALL (SPEKE ROAD)

7.  listopadu  1957  tu  hrál  Paul 
McCartney podruhé s  Quarry  Men. 
Koncert  pořádal  Charlie  McBain. 
Kromě Johna Lennona byl v kapele 
Colin  Hanton,  Eric  Griffiths  a  Len 
Garry. V půlce večera musel odejít 
Nigel  Whally,  protože  dostal 
astmatický  záchvat.  Podruhé  tu 

vystoupili 7. prosince 1957. Při dalším koncertě 6. února 1958 zkusil 
Paul  protlačit  do skupiny George Harrisona,  kterému bylo teprve 
čtrnáct let. Ačkoli jim skvěle zahrál Raunchy, Johnovi se zdálo, že 
je  až  moc  mladý.  1.  ledna  1959  tu  Quarry  Men  vystoupili  na 
vánočním  večírku  pro  klub  místních  řidičů  autobusů.  Pozval  je 
samozřejmě Georgův  otec  Harry.  V  sedmdesátých  letech  se  tato 
budova pojmenovaná po Francisi Wilsonovi stala supermarketem. V 
osmdesátých letech se tu začaly prodávat koberce.

WINTER GARDENS BALLROOM (HEALD STREET)

V  této  budově  na  jižním  konci  Liverpoolu  se  pořádaly  čtvrteční 
taneční večery. Během roku 1958 tu několikrát vystoupili i Quarry 
Men.
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WOOLTON VILLAGE CLUB (ALLERTON ROAD)

Malý klub nacházející se nedaleko Johnova bydliště. Quarry Men zde 
vystoupili pouze jednou, a to 24. ledna 1958, kdy v rámci vánočního 
večírku odehráli desetiminutový koncert.
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PROCHÁZKA PO LONDÝNĚ
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ABBEY ROAD STUDIOS (ABBEY ROAD 3, ST. JOHN'S WOOD)

Tím,  že  zde  nahrávali 
Beatles,  se  studio  EMI  v 
Abbey  Road  stalo 
nejznámějším  na  celém 
světě.  Nicméně  první 
nahrávky  pocházející  z 
tohoto  malého  studia 
zaznamenaly  úspěch  už  v 
roce  1952.  Během 
následujících třiceti let, tedy 
do roku 1982, vzešlo z Abbey 

Road 74 nahrávek, které se ocitli na špičce hitparády. Patnáct z nich 
měli na svědomí Beatles.

Budova  v  tiché  klidné  čtvrti  byla  postavena  v  roce  1830  jako 
soukromá rezidence. Měla 9 ložnic, 5 přijímacích pokojů, 2 pokoje 
pro sloužící,  vinný sklípek a velkou zahradu. V prosinci 1929 byl 
dům  zakoupen  společností 
Gramophone  Company  Limited  za 
16500  liber  a  přestavěn  na 
nahrávací  studio.  Komplex  měl 
čtyři  studia  známá  podle  svých 
číselných  označení.  Největší  je 
Studio 1, které bývá používáno pro 
nahrávání velkých orchestrů nebo oper. Beatles využívali převážně 
Studio 2, které bývalo také označováno jako 'pop studio'.

Beatles poprvé prošli bílými dveřmi budovy ve středu 6. června 1962 
a stali se pravidelnými návštěvníky po dalších sedm let. Při jejich 
první nahrávací zkoušce byli ve studiu přítomni producenti George 
Martin  a  Ron  Richards,  zvukový  inženýr  Norman  Smith  a  druhý 
zvukový  inženýr  Chris  Neal.  Z  ostatních  zaměstnanců  tu  zůstal 
pouze  Ken  Townsend,  pozdější  šéf  studií.  Při  dalším  nahrávání, 
které se uskutečnilo v  úterý 4. září  1962,  už mezi členy Beatles 
chyběl  Pete  Best,  kterého  ze  známých  důvodů  nahradil  bubeník 
Ringo Starr. Toho dne nahráli písně Love me do a How do you do it. 
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Postupem  času  studio  navštívilo  na  pozvání  Beatles  mnoho 
muzikantů, orchestrů a sborů, aby se připojili k jejich nahrávkám. 

Všechny  nahrávky  z  tohoto  studia 
produkoval  George  Martin,  ale 
zvukoví  inženýři  se  měnili.  Pro 
úplnost  je zde výčet  jejich jmen: 
Norman Smith, Chris Neal, Richard 
Langham,  Stuart  Eltham,  Geoff 
Emerick,  Jacques  Esmenjaud, 
David Lloyd, Ken Scott, Ron Pender, 
Hugh  Davies,  Mike  Stone,  Jerry 

Boys,  Malcolm  Davies,  Vic  Gann,  Phil  McDonald,  Pete  Abbott, 
Graham  Platt,  Richard  Lush,  Peter  Vince,  Graham  Kirkby,  Mike 
Sheady, Peter Brown, John Smith, Dave Harries, Jeff Jarratt, Glyn 
Johns,  Tony Clark, Alan Parsons, Martin Benge, Nick Webb, Chris 
Black, Neil Richmond, John Kurlander.

Abbey Road stále funguje jako nahrávací studio a nepovoluje vstup 
návštěvníkům.  Fanoušci  Beatles  si  mohou  vyfotografovat  studio 
zvenčí, je jim umožněn i přístup na dvůr k hlavním dveřím. Několik 
metrů  od  studia  se  nachází  nejslavnější  přechod  přes  silnici  na 
světě,  který  byl  zvěčněn  na  obalu  alba  Beatles  Abbey  Road. 
Nepřetržitě ho také snímá webová kamera, která přenáší obraz na 
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Internet. Jedinou výjimkou ve filozofii studia bylo jeho otevření pro 
veřejnost v rámci speciální multimediální akce The Beatles at Abbey 

Road, která se konala ve Studiu 2 
ve dnech 18. července až 11. září 
1983.  V  průběhu  léta  byly 
zveřejněny  archivní  záběry 
nahrávajících Beatles a toto video 
bylo  možno  i  zakoupit  spolu  s 
dalšími  suvenýry.  Ve  studiích  se 
také  konala  jedna  z  prvních 
velkých aukcí memorabilií Beatles. 
Uspořádala  ji  16.  října  1980 

společnost Phillips, Son & Neale pod názvem Sale of the century. K 
prodeji byl nabídnut pár čtyřstopých magnetofonů Studer J37, na 
kterých byla nahrávána deska Sgt. Pepper's lonely hearts club band, 
mikrofon,  na  který  zpíval  Paul  McCartney  při  první  zkoušce  ve 
studiích,  mellotron  používaný  v  nahrávkách  Beatles  a  další 
předměty.  Kompletní  historie  studia  je  zdokumentována  v  knize 
Abbey Road od Briana Southalla.

AD LIB CLUB (LEICESTER PLACE 7)

Klub, ve kterém se scházel 'swingující Londýn', byl otevřen v pátek 
13.  prosince  1963.  Byl  jedním z  prvních,  jehož  diskotéky  začaly 
navštěvovat  populární  celebrity  jako  Beatles,  Rolling  Stones  a 
Hollies. Byl to také první londýnský klub, do kterého začali Beatles 
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chodit.  Manažerem  klubu  byl  Brian  Morris.  Do  klubu  se  jezdilo 
výtahem,  diskžokejové  chodili  oblečeni  ve  smokinku  a  pití  se 
podávalo v malých lahvích. Hudba se hrála nejen v klubu, ale už i 
ve výtahu, aby se návštěvníci dobře naladili. Zněl tu Otis Redding, 
James  Brown,  Wilson  Pickett  a  Aretha  Franklin.  John  Lennon  s 
Cynthií a George Harrison s Pattií tu poprvé prožili následky požití 
LSD, když si ho předtím vzali na návštěvě u svého zubaře na večírku 
v Bayswater, odkud odjeli do klubu Pickwick, aby se podívali na své 
známé, skupinu Paddy, Klaus & Gibson. Pak pokračovali do klubu Ad 
Lib. V roce 1974 vyšla kniha kreseb výtvarníka Guy Peelaerta Rock 
dreams, ve které jsou zachyceni různí hosté klubu: Keith Richards, 
Anita  Pallenbergová,  Brian  Jones,  Jeff  Beck,  Keith  Relf,  Scott 
Walker, Alan Price,  Eric  Burdon,  Keith Moon, Charlie  Watts,  Mick 
Jagger,  Marianne  Faithfullová,  P.J.  Proby  a  samozřejmě  Beatles. 
Klub Ad Lib byl zničen požárem v roce 1966.

ALEXANDRA PALACE (WOOD GREEN)

Rozlehlá  budova  byla 
postavena  v  roce  1875,  v 
roce  1936  se  stala  součástí 
sítě studií BBC a v listopadu 
se  odsud  uskutečnilo  první 
televizní  vysílání.  V  roce 
1949 BBC dům prodala a ten 
se  stal  místem  pro  konání 
různých výstav a konferencí, 
které  vyžadovaly  velké 
prostory  pro  návštěvníky.  V 
sobotu  29.  dubna  1967  se 

zde  konala  akce  nazvaná  14  Hour  Technicolor  Dream.  Jednou  z 
účinkujících byla také Yoko Ono. V srpnu 1971 se tu uskutečnila 
akce The Art Spectrum, během které bylo promítáno každý den pět 
krátkých filmů Johna Lennona a Yoko Ono: Cold turkey, The ballad 
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of John and Yoko, Give peace a chance, Instant karma! a Up your 
legs forever. V červenci 1980 byla budova zničena požárem, ale brzy 
byla opravena a zpřístupněna veřejnosti.

APPLE BOUTIQUE (BAKER STREET 94)

V  devatenáctém  století  byl  postaven 
čtyřpatrový dům, který se během let změnil 
na obchod a kanceláře v rušné obchodní čtvrti 
města.  Dům  se  nachází  na  rohu  ulic  Baker 
Street  a  Paddington  Street.  V  září  1967 
uvolnili  Beatles  sto  tisíc  liber  holandské 
umělecké skupině Fool, aby navrhla design a 
zboží  do jejich vlastního butiku. Ti  si  najali 
několik  studentů,  aby namalovali  přes celou 
zeď domu psychedelické motivy.  Ideu, která 
vedla  k  otevření  vlastního  butiku  Beatles, 
zformoval  Paul  McCartney  slovy:  „Nádherné 

místo, kde si můžete koupit nádherné věci.“ Vedoucím obchodu byl 
jmenován Pete Shotton a jeho asistentkou sestra Pattie Harrisonové 
Jennie. Pozvánka na večírek k zahájení 5. prosince 1967 obsahovala 

slova:  „Přijďte  v  7.46,  módní 
přehlídka  v  8.16.“  Jediným 
nápojem večera byl jablečný džus. 
Mezi  přítomnými  byli  z  Beatles 
pouze  John  Lennon  a  George 
Harrison.  Ringo  natáčel  v  Římě  a 
Paul byl na své farmě ve Skotsku. 
30.  července  1968  byl  butik 
zavřen,  protože  se  zjistilo,  že 
prodělává.  Navíc  byl  téměř  celý 

rozkraden. Vše se odehrálo tiše, bez jakékoli publicity.
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APPLE CORPS. (SAVILE ROW 3)

Budova  byla  postavena  v  letech  1733-
1735.  Jako  londýnskou  rezidenci  ji  pro 
lady  Hamiltonovou  koupil  lord  Nelson, 
který bydlel v nedaleké Bond Street. Jeden 
čas  tu  byl  klub  Albany.  Beatles  koupili 
budovu  22.  června  1968  za  půl  miliónu 
liber  od  Jacka  Hyltona,  jehož  firma  tu 
sídlila od roku 1956. Společnost  Apple se 
do  nové  pětipatrové  georgiánské  budovy 
začala  stěhovat  15.  července  1968.  Za 
krátký  čas  byla  až  po  střechu  zaplněna 
všemi, kteří chtěli měnit své sny v realitu. 
V  sídle  společnosti  Apple  se  nacházelo 
kromě  kanceláří  také  vlastní  nahrávací 
studio Beatles. Úvod historie tohoto studia 

byl  velkým  fiaskem  jejich  přítele,  elektronického  mága  Alexe 
Mardase,  šéfa  společnosti  Apple  Electronics.  Ten  jim  slíbil 
nejmodernější  nahrávací  studio  na  světě.  Abbey  Road  stále 
používala čtyřstopé magnetofony a chystala se přejít na osmistopé, 
ale Alex slíbil vybavit studio sedmdesátidvoustopou technikou. Mělo 
být  vybaveno  dalším  špičkovým  zařízením,  ale  vznikl  pouze 
nepoužitelný  zmatek.  Během  natáčení  projektu  Get  back  v 
Twickenhamských filmových studiích se Beatles rozhodli, že budou v 

nahrávání pokračovat od 20. ledna 1969 ve 
vlastním  studiu.  To  ale  nebylo  možné, 
protože nic  nefungovalo.  Mixážní  pult  byl 
nakonec prodán místnímu obchodníkovi za 
pět liber. Beatles požádali George Martina 
o  zapůjčení  dvou  čtyřstopých  zařízení, 
najali  několik zvukařů a narychlo sestavili 
funkční  studio.  22.  ledna  se  Beatles  do 
studia zavřeli a pokračovali ve své práci za 
přítomnosti  producenta  George  Martina  a 
zvukových  inženýrů Glyna  Johnse  a  Alana 
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Parsonse.  Celý  projekt  byl  zakončen  soukromým  vystoupením 
Beatles na střeše budovy 30. ledna 1969. V roce 1970 bylo nejvyšší 
patro  budovy  uvolněno  pro  kanceláře  Allena  Kleina.  Ve  druhém 
patře  sídlil  Neil  Aspinall,  Barbara  Bennettová  a  Peter  Brown,  v 
prvním společná firma Johna Lennona a Yoko Ono Bag Productions a 
kanceláře Apple Records.  V přízemí pak bylo nahrávací  studio. V 
roce 1972 se vyskytla nutná potřeba celkové rekonstrukce objektu. 
Všichni se odstěhovali, aby uvolnili prostor stavebním firmám, ale 
nikdo se už zpátky nevrátil. V březnu 1984 byla budova prodána za 
3,2 miliónu liber a stala se sídlem Building Societies Association.

ASTORIA CINEMA (SEVEN SISTERS ROAD 232-6, FINSBURY PARK)

Ve  dnech  24.-31.  prosince  1963  se  tu  konala  každý  večer  dvě 
vystoupení  The  Beatles  Christmas  Show.  Nebyla  pouze  25.  a  29. 
prosince.  Show  zorganizoval  Brian  Epstein  a  angažoval  v  ní  své 
umělce:  Rolfa  Harrise,  Cillu  Black,  Barron  Knights,  Tommy 
Quicklyho, Fourmost, Billy J. Kramera & the Dakotas a Beatles. Ti 
tu kromě komediálních scének zahráli písně Roll over Beethoven, All 
my loving, This boy, I want to hold your hand, Money a Twist and 
shout. Do kina Astoria se vešlo přes 3000 diváků a na všech třicet 
vystoupení bylo prodáno sto tisíc vstupenek. Beatles na tomto místě 
vystoupili ještě dvakrát v rámci koncertního turné po Británii. Bylo 
to  1.  listopadu  1964  a  11.  prosince  1965.  Kino  bylo  později 
přestavěno na Rainbow Theatre a stalo se exkluzivním místem pro 
pořádání rockových koncertů.

AUSTRALIA HOUSE (THE STRAND)

Koncem dubna 1964  se  zúčastnili  Beatles  speciální  recepce před 
jejich odletem do Austrálie. Byli hosty Erica Harrisona, australského 
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velvyslance,  který  pozval  i 
ministerského  předsedu  Aleca 
Douglas-Honea.  Dům  byl  obležen 
fanoušky skupiny a v budově se konala 
tisková  konference  s  Beatles.  Mezi 
sedmi  sty  hosty  z  řad  známých 
osobností  byla  i  herečka  Jessie 
Matthewsová, Dick Van Dyke a Wilfred 
Brambell.

BAG O'NAILS CLUB (KINGLY STREET 9)

Přízemní noční klub byl otevřen 24. 
listopadu 1966 Johnem Gunnellem 
a  Lawriem  Lesliem.  Gunnel 
předtím  provozoval  se  svým 
bratrem  Mickem  klub  Whiskey  a 
gogo  a  Flamingo.  Po  nahrávání  v 
Abbey  Road  se  sem  chodili 
odreagovat  členové  Beatles. 
Nejčastějším  návštěvníkem  tu  byl 
Paul McCartney a klub se stal jeho nejoblíbenějším. Měl tu stále 
rezervovaný vlastní stůl. 15. května 1967 tu seděl Paul s Chasem 
Chandlerem, díval se na skupinu Georgie Fame and the Blue Fames, 
když se seznámil s Lindou Eastmanovou.

BLACK HOUSE (HOLLOWAY ROAD 95-99)

Toto jméno patřilo v sedmdesátých letech budově, ve které sídlily 
kanceláře  černošských  aktivistů  vedených  Michaelem  X.  John 
Lennon a Yoko Ono mu vyslovili svoji podporu 4. února 1970, kdy 
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před tímto domem uspořádali mírovou akci. Michael Abdul Malik pak 
pro svou organizaci dostal výtěžek z dražby ostříhaných vlasů Johna 
a Yoko. V roce 1989 byl dům zpřístupněn veřejnosti.

BLUE GARDENIA CLUB (GREEK STREET)

Noční klub situován ve čtvrti Soho byl otevřen v roce 1961. Jeho 
manažerem byl  Brian Casser,  vůdčí  osobnost  liverpoolské skupiny 
Cass & the Cassanovas. Po vystoupení v Palais Ballroom v Aldershotu 
9. prosince 1961 pozval Sam Leach členy Beatles na návštěvu Casse. 
Do klubu Blue Gardenia přijeli jednu hodinu po půlnoci.

CAVENDISH AVENUE (ST. JOHN'S WOOD)

13. dubna 1965 koupil Paul McCartney 
od fyzika Desmonda O'Neilla třípatrový 
cihlový  dům  ve  stylu  georgiánské 
městské výstavby. Stál ho 40 tisíc liber. 
Oslovil  společnost  H.F.  Wilkins,  která 
sídlila na Kilburn High Road, aby dům 
za  20  tisíc  liber  zrekonstruovala. 
Největší výstředností byla viktoriánská 
pouliční lampa na příjezdové cestě. V 
březnu 1966  se  sem nastěhoval  a  na 
důkaz vděku nechal ve Wimpole Street 
udělat  novou fasádu.  Za  hospodyni  si 
najal paní Kellyovou, která zde bydlela 
i se svým manželem, ale krátce nato ji 

propustil,  protože  poskytla  rozhovor  jednomu  australskému 
časopisu. Paul měl v domě svůj hudební pokoj, ve kterém vznikly 
takové  hity  jako  Penny  Lane,  Getting  better  nebo  Hey  Jude.  S 

93



Johnem Lennonem tu proseděli mnoho hodin při práci nad albem 
Sgt. Pepper's  lonely  hearts  club band. Výtvarná díla  do interiéru 
domu dodal  Magritte,  sochy Takis,  dále tu byla  díla  koupená od 
Petera Blakea, jako Monarch of the Glen Edwarda Landseera nebo 
chromová socha Solo Eduarda Paolozziho.  V zadní části  domu se 
nacházel obrovský světlý a vzdušný obývací  pokoj, ze kterého se 
chodilo na terasu a zahradu. V pokoji  stál velký videorekordér a 
barevný monitor BBC, v roku stála indická tambura. Ve skladišti v 
suterénu byla spousta dalších věcí,  které si  Paul  přivezl  z Indie, 
včetně dřevěných soch a vyřezávaných postelí. Vedle tambury byla 
umístěna socha z Takisovy série Signály, která neustále blikala. Proti 
krbu stála velká knihovna, která obsahovala také dva gramofony, 
magnetofon  a  filmové  projekční  plátno.  V  přízemí  se  kromě 
obývacího pokoje nacházela také kuchyně a společenská jídelna s 
obrovskými  hodinami  a  velkým  jídelním  stolem.  Paul  sice  měl 
stříbrnou slánku a pepřenku, ale trval na používání umělohmotných. 
V  okně  na  schodišti  bylo  původní  sklo  ze  čtyřicátých  let 
devatenáctého  století,  které  bylo  na  Paulovu  žádost  zachováno. 
Vedle  domu  se  nacházela  garáž  pro  Paulovy  automobily:  Aston 
Martin a Mini. V roce 1970 se Paul McCartney odstěhoval, ale dům si 
ponechal ve svém vlastnictví.

CAXTON HALL (CAXTON STREET)

Dům byl postaven v roce 1878 a jeden čas sloužil jako sídlo radnice 
Westminsteru.  Později  se  proslavil  jako  místo  konání  svatebních 
obřadů.  Svatbu  tu  měla  řada  celebrit,  jako  Elizabeth  Taylorová, 
Diana Dorsová, Peter Sellers nebo Roger Moore. 11. února 1965 byli 
na tomto místě oddáni Ringo Starr a Maureen Coxová. Oddávajícím 
byl  D.A.  Boreham,  obřadu  se  zúčastnili  George  Harrison  a  John 
Lennon (Paul byl na dovolené v Tunisu), svědkem byl Brian Epstein. 
Sál domu je známý také tím, že jím kráčela historie. Vojevůdci zde 
plánovali svá tažení, z této haly pronesl svůj slavný válečný proslov 
Winston Churchill.  V  únoru 1967  tu navštívila  Pattie  Harrisonová 
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lekci  transcendentální  meditace.  V  roce  1977  se  zde  přestalo 
oddávat a v roce 1991 byla budova zbořena pro účely výstavby nové 
silnice.

CHAPEL STREET 24 (BELGRAVIA)

Georgiánský  cihlový  dům,  který  20.  prosince 
1964  koupil  za  60  tisíc  liber  Brian  Epstein. 
Pětipatrový dům měl vlastní garáž, malé pokoje 
pro  služebnictvo,  přijímací  halu  a  střešní 
zahradu.  Brian zde bydlel  včetně svého řidiče 
Briana  Barratta  a  španělského  páru,  vrchního 
sluhy Antonia a kuchařky Marie. Brian Epstein po 
zakoupení  nového  domu  přestal  dojíždět  do 
sídla  společnosti  na  Staffard  Street  a  jako 
základnu zvolil  tento dům, kam musela denně 
dojíždět  jeho  sekretářka  Joanne  Newfieldová. 
Často zde také pořádal různé večírky a oslavy. 

Jedna z nich se konala 19. května 1967 k příležitosti vydání alba 
Beatles  Sgt.  Pepper's  lonely  hearts  club  band.  Pozváni  byli  také 
zástupci tisku včetně Dona Stuarta z Daily Mirror a fotografky Lindy 
Eastmanové.  Podávala  se  kvalitní  vína,  jedl  kaviár  a  losos.  Mezi 
dalšími hosty byli diskžokejové Alan Freeman, Jimmy Savile a Kenny 
Everett.  V  tomto domě na Chapel  Street  také  Brian Epstein  27. 
srpna 1967 zemřel. Původně byl pozván na celý víkend na farmu v 
Kingsley Hill, ale v pátek se vrátil domů. Poté, co nezvedal telefony, 
byl nalezen Alistairem Taylorem a Joanne Newfieldovou mrtev. Jeho 
smrt potvrdil doktor John Gallway, který bydlel nedaleko, a jako 
příčinu určil předávkování Carbitolem.
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CHELSEA TOWN HALL (KINGS ROAD 169-183)

Na  tomto  místě  se  konala  tisková 
konference k příležitosti uvedení prvního 
singlu  Plastic  Ono  Bandu  Give  peace  a 
chance. 1. července 1969 však měli John 
a Yoko ve Skotsku autonehodu a leželi v 
nemocnici.  3. července se tak na místo 
konání celé akce dostavili pouze novináři 
a  plastové  figuríny,  které  byly  předem 

připraveny jako kulisy.

CITY BARGE (STRAND ON THE GREEN 27)

V jedné scéně filmu Help!  se  objevila  rybářská  hospůdka,  která 
pochází  z  roku  1484.  Záběry  byly  natočeny  24.  dubna  1965. 
Interiéry však pocházejí z filmového studia. City Barge totiž nemá 
sklep.

DECCA STUDIOS (BROADHURST GARDENS 165)

Na Nový rok 1962 přijeli Beatles na 
nahrávací  zkoušku  do  studií 
společnosti  Decca.  Brian  Epstein 
odjel  do  Londýna  vlakem  a  přes 
noc  zůstal  u  své  tety  Fridy  v 
Hampsteadu.  Ostatní  členové 
skupiny jeli dodávkou, kterou řídil 
Neil  Aspinall.  V  autě  měli  také 

všechny  své  nástroje.  V  deset  hodin  večer  dojeli  do  Londýna  a 
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ubytovali se v hotelu Royal na Russell Square. V noci ještě vyrazili 
do ulic a na Trafalgar Square.

V jedenáct hodin dopoledne byli  všichni připraveni v  nahrávacím 
studiu a čekali na producenta Mike Smithe, který přišel pozdě. Z 
první  návštěvy  studia  byli  velmi  nervózní.  Když  mělo  začít 
nahrávání, Paul McCartney přišel o hlas a George Harrison zkazil hru 
na kytaru. Nakonec nahráli patnáct písní. Paul zazpíval skladby Like 
dreamers do, Till there was you, Sure to fall, Love of the loved, 
September in the rain, Besame mucho a Searchin'. John se převedl v 
písních Money, To know him is to love him, Memphis a Hello little 
girl. George zazpíval skladby The sheik of Araby, Take good care of 

my  baby,  Three  cool  cats  a  Crying 
waiting  hoping.  Nahrávání  skončilo 
okolo druhé hodiny odpoledne. Všichni 
byli s výsledkem práce spokojeni. Brian 
Epstein  je  pak  pozval  do  restaurace 
Swiss Cottage a poté Beatles s Neilem 
odjeli zpátky do Liverpoolu.

Čekalo se na vyjádření manažera Dicka 
Roweho,  který  ovšem  dal  přednost 
skupině  Tremeloes.  Jednou  z  hlavních 
příčin  byla  pravděpodobně  velká 
vzdálenost Liverpoolu od Londýna a tím 
i  horší  komunikace  se  skupinou.  Pro 
Beatles mluví skutečnost, že tři z jejich 
písní,  které  v  Londýně  nahráli,  se 

později umístili v hitparádě. Písně Love of the loved, Hello little girl 
a Like dreamers do nahráli a uspěli s nimi Cilla Black, Fourmost a 
Applejacks.

Nahrávka  z  Nového  roku  se  v  sedmdesátých  letech  objevila  na 
černém  trhu  a  v  průběhu  dalších  let  opakovaně  vycházela  na 
různých bootlegových kompletech. V roce 1995 byly některé písně 
zařazeny společností EMI na oficiální album Anthology 1. Co se týče 
společnosti Decca, která záhy poznala svou chybu, dostala možnost 
ji napravit podepsáním smlouvy s londýnskými rebely Rolling Stones. 
Shodou  okolností  se  tak  stalo  na  doporučení  George  Harrisona, 
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kterého  potkal  manažer  Dick  Rowe  v  Liverpoolu.  Decca  také 
podepsala kontrakt s bývalým bubeníkem Beatles Petem Bestem a 
Ringovou  domácí  kapelou  Rory  Storm  &  the  Hurricanes.  Většího 
úspěchu se  od  nich  ale  nikdo  nedočkal.  Brian  Epstein  na  Deccu 
nezanevřel a nabídl jim úspěšně svou skupinu Big Three. Společnost 
vydala desky také dalším liverpoolským skupinám, jako byli Freddie 
Starr & the Midnightees, Lee Curtis nebo Beryl Marsden, ale bez 
valného úspěchu. Jedinou liverpoolskou skupinou, se kterou uspěli, 
byli Searchers.

DORCHESTER HOTEL (PARK LANE)

Jeden  z  nejznámějších  a 
prestižních hotelů, který byl 
postaven  v  roce  1930. 
Beatles  sem  byli  pozváni  k 
příležitosti  předávání 
dvanáctých  výročních 
uměleckých  cen  19.  března 
1964.  Získali  cenu  za 
osobnosti  hudebního 
průmyslu roku 1963,  kterou 
jim  předal  ministerský 

předseda Harold Wilson. Mezi dalšími  oceněnými byli  James Fox, 
Julie  Christie,  Jean  Metcalfe,  Margaret  Rutherfordová,  Dick 
Bogarte, Wilfred Brambell, Harry H. Corbett, Patrick Macnee, Honor 
Blackmanová,  Sir  Michael  Redgrave a Maggie Smithová.  Speciální 
cenu dostal Sean Connery. Ve čtvrtek 23. dubna 1964 se tu konala 
literární oslava úspěchu knihy Johna Lennona In his own write. Když 
byl John požádán o projev, pronesl pouze větu: „Moc vám děkuji a 
Bůh  vás  opatruj.“  Další  oslava,  na  které  nechyběli  Beatles,  se 
konala v hotelu 6. července 1964 po premiéře filmu A hard day's 
night v London Pavilion. Pozvána byla také princezna Margaret a 
Lord  Snowdon.  Nepozváni  přijeli  Brian  Jones  a  Keith  Richards  z 
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Rolling  Stones,  ale  byli  vřele  přivítáni.  Další  oslava  premiéry  se 
konala  29.  července  1965,  a  v  tomto  případě  šlo  o  druhý  film 
Beatles Help! Ve čtvrtek 28. ledna 1969 se zde sešli John a Yoko s 
Allanem Kleinem. Během schůzky se dohodli, že Klein bude Johna 
Lennona zastupovat. 1. prosince 1983 se v hotelu sešli Paul, Ringo, 
George a Yoko, aby rozhodli o zániku firmy Apple.

EDITH GROVE 102

V roce  1962  si  pronajali  dva  pokoje  v 
prostředním  patře  Mick  Jagger,  Brian 
Jones a Keith Richards z Rolling Stones. 
21.  dubna  1963  byli  do  bytu  pozváni 
Beatles. Stalo se tak po koncertě Rolling 
Stones v klubu Crawdaddy, který Beatles 
shlédli.  V  bytě  zůstali  až  do  rána.  S 
Rolling  Stones  se  spřátelili,  ačkoli  v 
hudbě zůstávaly obě skupiny rivaly.

GAUMONT STATE CINEMA (KILBURN HIGH ROAD 195-199)

Barevný  palác  byl  postaven  v  roce  1937,  kdy  se  stal  největším 
kinem v Evropě. Během padesátých a šedesátých let zde vystoupilo 
mnoho hudebních hvězd, jako Bill Haley, Ella Fitzgerald nebo Duke 
Ellington. Beatles zde měli svou premiéru 9. dubna 1963. Ve velkém 
sále ale vystoupili až 23. října 1964. Kino bylo zavřeno v roce 1980.
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GRANADA CINEMA (BANKING ROAD 281, EAST HAM)

Beatles zde vystoupili poprvé v sobotu 9. března 1963. Byl to první 
koncert jejich druhého turné, pouhých pět dnů od skončení turné s 
Helen Shapiro. Nyní cestovali s americkými zpěváky Tommy Roem a 
Chrisem Montezem. Během turné hráli Beatles skladby Love me do, 
Misery, A taste of honey, Do you want to know a secret?, Please 
please  me  a  I  saw  her  standing  there.  Během  jejich  druhého 
koncertu na tomto místě, který se uskutečnil 9. listopadu 1963 v 
rámci  jejich  podzimního  turné,  zablokovalo  celou  ulici  šest  tisíc 
fanoušků.  V  šatně  je  navštívil  George  Martin,  aby  jim  oznámil 
radostnou novinku, že prodej jejich singlu I want to hold your hand 
přesáhl jeden milión. Mezi dalšími návštěvníky v zákulisí byl Alun 
Owen, který začínal pracovat na přípravě scénáře filmu s Beatles. 
27. listopadu 1965 navštívil kino Granada Paul McCartney, aby shlédl 
koncert  skupin  Manfred  Mann,  Yardbirds  a  jejich  předkapely 
Scaffold,  neboť  jejím  členem byl  jeho  bratr  Mike  McCartney.  V 
sedmdesátých letech bylo  kino přebudováno na hernu a dělnický 
klub.

GRANADA CINEMA (MITCHAM ROAD, TOOTING)

V  tomto  londýnském  kině 
vystupovali  Beatles  pouze jednou, 
a to v sobotu 1. června 1963. Před 
koncertem  strávili  osm  hodin 
natáčením  rozhlasového  pořadu 
Pop go the Beatles.
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GRANADA CINEMA (HOE STREET 186, WALTHAMSTOW)

24. května 1963 tu Beatles vystoupili v rámci svého turné s Royem 
Orbisonem. Vrátili  se sem v neděli  24. října 1964. V pondělí  28. 
března 1966 navštívili sál kina George Harrison a Ringo Starr, aby 
shlédli  koncert  Roye  Orbisona.  V  sedmdesátých  letech  bylo  kino 
přestavěno na hernu.

GRANADA CINEMA (POWIS STREET 186, WOOLWICH)

Na tomto místě vystoupili Beatles pouze jednou, a to v pondělí 3. 
června  1963,  kdy  tu  hráli  v  rámci  turné  s  Roy  Orbisonem.  V 
sedmdesátých letech bylo kino přestavěno na hernu.

GREEN STREET (MAYFAIR)

Od října 1963 do března 1964 tu měli Beatles 
pronajaté  apartmá,  ale  neobnovili  si 
pronájem  na  další  dobu.  Byt  zůstal  volný, 
Brian  Epstein  se  přestěhoval  do  Whaddon 
House v Knightsbridge a Ringo, George a Paul 
si pronajali spodní patro tohoto domu.

101



GROSVENOR HOUSE HOTEL (PARK LANE 88-89)

Beatles  vystoupili  v  hale 
tohoto prestižního hotelu na 
charitativní akci v pondělí 2. 
prosince  1963.  Hráli  před 
obecenstvem,  které  bylo  ve 
večerních  šatech  a  které 
očekávalo  spíše  kabaretní 
styl zábavy. Beatles už nikdy 
na podobné akci nevystoupili. 
Hráli  skladby  I  saw  her 
standing  there,  From me to 
you, This boy, I want to hold 
your hand, Till there was you, She loves you a Twist and shout.

HANOVER GRAND BANQUETING SUITE (MAYFAIR)

17. prosince 1967 se na tomto místě konal  speciální  večírek pro 
čtyřicet pozvaných sekretářů oficiálního fanklubu Beatles. Sjeli se 
sem  z  celé  Británie  a  čekali  tu  na  ně  John  Lennon  a  George 
Harrison,  který  se  kvůli  tomu  vrátil  z  Paříže,  kde  byl  navštívit 
Maharishiho. Ringo byl na cestě z Říma, kde natáčel film Candy, a 
Paul byl na své skotské farmě. Jako zvláštní host se večera zúčastnil 
Spencer David. Pozvaní shlédli ještě před televizní premiérou film 
Magical mystery tour a dokument The Beatles at Shea Stadium.

HILTON HOTEL (PARK LANE)

V únoru 1967  se  Pattie  Harrisonová  zúčastnila  seance  spirituální 
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regenerace  a  získala  svou  vlastní  mantru.  George  projevil  také 
zájem.  V  srpnu  George  s  Pattií 
zjistili,  že  Maharishi  uspořádá  v 
hotelu  Hilton  lekci 
transcendentální meditace. George 
se  rozhodl  zúčastnit  se  a  pozval 
ostatní  členy  Beatles.  24.  srpna 
1967  se  v  hale  hotelu  Hilton 
seznámili  s  Maharishim.  Z  okruhu 
Beatles byli setkání přítomni George s Pattií, Paul s Jane Asherovou 
a John s Cynthií (Ringo byl s Maureen v porodnici). Po lekci požádali 
Beatles  o  soukromou  audienci  u  Maharishiho,  během  které  byli 
pozváni do Bangoru na příští víkend.

INDICA GALLERY (MASONS YARD)

Galerii a specializované knihkupectví otevřeli v šedesátých letech 
Peter  Asher,  Barry  Miles  a  John  Dunbar,  kteří  založili  vlastní 
společnost MAD. Protože Peter Asher byl bratrem Jane Asherové, se 
kterou v té době chodil Paul McCartney, navrhl jim Paul balicí papír. 
Knihy  zpočátku  chodily  na  adresu 
Wimpole  Street.  Prvním  zákazníkem 
nového knihkupectví byl Paul McCartney, 
který si vybíral knihy už ze skladu, který 
v domě zřídila paní Asherová. Na dračku 
šla kniha Anselma Holloa And it's a song, 
básně Eda Sanderse Peace eye, Drugs and 
the mind od DeRoppa a Gandhi on non-
violence.  S  prací  na  budování 
knihkupectví pomáhal básník Pete Brown, 
který  později  napsal  několik  textů  pro 
skupinu  Cream.  Jane  Asherová  darovala 
do  obchodu  pokladnu.  Otevíralo  se  v 
únoru  1966.  Během  roku  se  začaly  v 
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domě  pořádat  umělecké  výstavy.  První  byla  výstava  kinetického 
umění  francouzské  skupiny  Groupe  de  Recherche  d'Art  Visuel  de 
Paris, kteří zde instalovali neonovou sochu, světelné krychle a op-
artové  konstrukce  Francoise  Morelleta,  Le  Parka,  Garcii  Rossiho, 
Sobrina, Steina a Yvarala. Zahájena byla 4. června 1966. V březnu si 
zde  John  Lennon  koupil  Tibetskou  knihu  mrtvých  od  Timothyho 
Learyho,  která ho inspirovala k písni  Tomorrow never knows. Na 
výstavě Unfinished paintings & objects by Yoko Ono, která se zde 
uskutečnila ve dnech 9.-12. prosince 1966, se poprvé setkal John 
Lennon s Yoko.

INN ON THE PARK (HAMILTON PLACE)

Luxusní  londýnský  hotel,  ve 
kterém  John  Lennon  a  Yoko  Ono 
strávili  několik  dní  v  roce  1969, 
když  jejich  dům Tittenhurst  Park 
procházel  rekonstrukcí.  Na  37. 
narozeniny Yoko Ono zamluvil John 
hotel  znovu  a  celý  pokoj  zaplnil 
červenými růžemi. V tomto hotelu 
se  také ubytoval  psychiatr  Arthur 

Janov, u kterého John s Yoko absolvovali primální terapii.

LE AMBASSADEURS (HAMILTON PLACE)

V červnu 1965 uspořádali Beatles v tomto klubu soukromou oslavu k 
příležitosti získání řádu MBE. Klub byl také místem, kde Ringo Starr 
s  Peterem  Sellersem  uspořádali  večírek  k  premiéře  filmu  Magic 
Christian.  24.  října  1979  tu  slavil  Paul  McCartney  zápis  do 
Guinessovy knihy rekordů.
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LEYTON BATHS (HIGH ROAD 819-847, LEYTON)

Krytý plavecký bazén, který navrhl Leyton Borough, byl otevřen v 
roce 1934. Později byl přestavěn na taneční parket a každý pátek 
hostil nejznámější hudební skupiny. Beatles tu vystoupili 5. dubna 
1963 po návštěvě firmy EMI, kde dostali  stříbrnou desku za singl 
Please please me. V Leyton Baths vystoupili společně se skupinou 
Peter Jay & the Jaywalkers a uvedli zde svůj další singl From me to 
you  a  další  písně  z  alba  Please  please  me.  Peter  Jay  &  the 
Jaywalkers doprovázeli Beatles na jejich turné od 1. listopadu do 
13. prosince 1963. Skupina vydala několik singlů, ale výrazný úspěch 
nezaznamenala.

LONDON ARTS GALLERY (NEW BOND STREET 22)

V  této  londýnské  galerii  John  Lennon  poprvé  vystavoval  své 
'erotické'  litografie.  K  vytvoření  litografií  inspiroval  Johna  jeho 
asistent Anthony Fawcett společně s Edem Newmanem v roce 1968. 
Ti  pak  vybrali  čtyři  kresby,  ve  studiu  Curwen  je  zpracovali  a 
předvedli Johnovi. Lennon byl nadšen a uspořádal kolekci jménem 
Bag  One.  K  názvu  ho  inspirovala  Newmanova  společnost  Bag 
Productions.  Na  kolekci  vytvořil  francouzský  módní  návrhář  Ted 
Lapidus speciální  koženou tašku z bílé  kůže, ozdobenou nápisem 
Bag  One  a  Johnovým  podpisem.  John  Lennon  pak  vlastnoručně 
podepsal tři  tisíce kusů litografií,  vytištěných společností  Curwen 
Press. Na výstavu pak John Lennon vybral po dvanácti exponátech z 
každé  série,  včetně  erotických  kreseb  masturbující  Yoko  nebo 
znázorňujících orální sex. Výstava byla otevřena od 14. do 31. ledna 
1969.  Ačkoli  šlo  o  surrealistické  kresby  z  Johnova  soukromého 
života, které s pornografií neměli nic společného, veřejnost to tak 
nebrala a 16. ledna zabavila policie přímo v galerii osm kreseb. Po 
rychlém  vyšetřování  byly  kresby  vráceny  a  ještě  tentýž  den 
odpoledne byla výstava znovu zpřístupněna. Díky této publicitě byla 
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návštěvnost ohromující. Tři tisíce kusů se prodávalo v ceně 40 liber 
za  kus  nebo  550  liber  za  kolekci.  Z  300  kolekcí  jich  bylo  296 
prodáno.  Prezident  galerie  Eugene  Schuster  po  tomto  úspěchu 
rozhodl, že výstavu Lennonových prací uspořádá také v Detroitu.

LONDON PALLADIUM (ARGYLL STREET 8)

Místo  konání  živých  vystoupení  ATV  Sunday  night  at  the  London 
Palladium. Beatles zde poprvé vystoupili v neděli 13. října 1963. Pro 
patnáct miliónů televizních diváků tu zahráli písně I want to hold 
your hand, This boy, All my loving, Money a Twist and shout. Celá 
ulice Marlborough Street před vstupem na pódium byla zaplněna 
fanoušky. Beatles museli nakonec odejít hlavními dveřmi a rychle 
nastoupit  do  čekajícího  automobilu.  Následujícího  dne  přinesly 
britské deníky  zprávu o beatlemánii.  Poprvé tak byl  pojmenován 
onen fenomén, který skupinu již nějaký čas doprovázel.

Další  vystoupení Beatles na tomto 
místě  se  uskutečnilo  12.  ledna 
1964  pro  pořad  Vala  Parnella 
Sunday  night  at  the  London 
Palladium.  Hráli  tu  společně  s 
Almou  Coganovou  a  Davem 
Allenem.

Jejich třetí  koncert se odehrál  ve 
čtvrtek 23. července 1964 v rámci 
půlnočního  charitativního 

vystoupení Night of one hundred stars. V první půlhodině vystoupení 
Beatles předvedli scénku I'm flying a poté zahráli několik písní. S 
nimi  tu  vystoupili  další  umělci:  Zsa  Zsa  Gabor,  Jane  Asherová, 
Laurence  Olivier,  Harry  Secombe,  Frankie  Vaughan,  Richard 
Attenborough,  Angela  Douglasová,  Peggy  Cummingsová,  Elizabeth 
Welchová,  Eve  Ardenová,  Sylvia  Simsová,  Chita  Rivera,  Susan 
Hampshirová,  Rita  Moreno,  Wilfred  Brambell,  Judy  Garlandová, 
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Shirley Bassey, Marlene Dietrichová, Buddy Greco a další.

LONDON PAVILION (PICCADILLY CIRCUS 3)

Místo konání britských premiér filmů Beatles. Budova byla otevřena 
jako hudební sál  v roce 1885. Kinem se stala po přestavbě roku 
1934. Beatles se tu poprvé objevili při premiéře jejich prvního filmu 
A hard day's night, která se tu uskutečnila v pondělí 6. července 
1964 od 20:30 hodin. Pozvání na premiéru přijala také princezna 
Margaret a Lord Snowdon. Na Piccadilly Circus se shromáždilo asi 
dvanáct tisíc lidí, kteří provolávali 'Happy birthday, Ringo!', protože 
Ringo  měl  následujícího  dne  oslavit  24.  narozeniny.  Po  premiéře 
odjeli  Beatles  na  večírek  do  hotelu  Dorchester,  během  kterého 
předal Paul McCartney jako dar svému otci k 62. narozeninám svůj 
obraz Drake's drum.

Při premiéře druhého filmu Beatles Help! 
29. července 1965 se na Piccadilly Circus 
shromáždilo  asi  deset  tisíc  fanoušků.  Na 
premiéru  byla  opět  pozvána  princezna 
Margaret  a  Lord  Snowdon.  John  Lennon 
přijel s Cynthií svým Rolls Roycem, Paul se 
dostavil  s  Jane  Asherovou  a  Ringo  s 
Maureen. Mezi dalšími hosty byl producent 
Walter Shenson se svou ženou Gerry a Dick 
James  se  synem  Stevenem.  Po  filmu 
všichni odjeli opět do hotelu Dorchester.

Ve středu 18.  října 1967 se v  kině Pavilion uskutečnila  premiéra 
filmu How I won the war, ve kterém hrál titulní roli John Lennon. 
Premiéry se zúčastnili John s Cynthií, Ringo s Maureen, Paul s Jane, 
George  s  Pattií,  Jimi  Hendrix,  Anita  Harrisová,  Cilla  Black,  Cass 
Elliottová, David Hemmings a Gayle Hunnicutt. Po filmu se Beatles 
odebrali na večírek do bytu Cilly Black na Portland Place 9b.

Další davy fanoušků se shromáždili na Piccadilly Circus 17. července 
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1968  k  příležitosti  uvedení 
animovaného filmu o Beatles 
Yellow  submarine.  Premiéru 
navštívili  také  Paul,  John  s 
Yoko,  Ringo  s  Maureen, 
George  s  Pattií,  Bee  Gees, 
Ginger  Baker,  Twiggy  a 
Grapefruit.  Po  premiéře 
všichni  hosté  odjeli  na 
diskotéku  do  hotelu  Royal 
Lancaster  na  Bayswater 

Road.

Poslední filmová premiéra Beatles se uskutečnila 20. května 1970 
filmem Let it be. Žádný z členů skupiny se nedostavil, mezi hosty 
byla jen Jane Asherová a Cynthia Lennonová.

Kromě filmových  premiér  se  v  tomto  kině  objevili  Beatles  ještě 
několikrát.  Bylo  to  2.  června  1965  k  příležitosti  premiéry  filmu 
Richarda  Lestera  The  knack,  kdy  mezi  pozvanými  byl  George 
Harrison a  Brian  Epstein.  25.  září  1969  navštívili  premiéru  filmu 
Midnight cowboy Paul McCartney s Lindou.

London  Pavilion  byl  na  několik  let  uzavřen  a  probíhala  jeho 
rekonstrukce. Nyní je z něho zábavní komplex, ve kterém sídlí také 
muzeum voskových figurín Rock Circus.

MAJESTIC BALLROOM (SEVEN SISTERS ROAD)

Jeden  z  největších  sálů  komplexu  Top  Rank  Majestic  Ballroom. 
Beatles  zde  vystupovali  24.  dubna  1963  jako  hlavní  hvězdy 
koncertního show Mersey Beat Showcase. Spolu s nimi tu hráli Gerry 
& the Pacemakers, Big Three a Billy J. Kramer. Přišlo se podívat dva 
tisíce diváků.
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MARYLEBONE REGISTRY OFFICE (MARYLEBONE ROAD 181)

U tohoto soudu se ocitli John Lennon s Yoko Ono 19. října 1968. 
Bylo to po jejich problémech s policejní razií na Montague Square a 
odhalením drog. Řízení bylo přerušeno a John zaplatil pokutu 150 
liber. Na obalu alba Unfinished music No. 2: Life with the lions se 
objevila  fotografie  Lennonových  pořízená  před  budovou  tohoto 
soudu, jak se za doprovodu policistů prodírají třísetčlenným davem.

Na tomto úřadě byli 12. března 1969 oddáni Paul McCartney a Linda 
Eastmanová.  Mezi  pozvanými byl  Mal  Evans  a  Peter  Brown. John 
Lennon s Yoko Ono byli zaneprázdněni prací na albu Life with the 
lions, George Harrison měl mnoho práce v kanceláři Apple v Savile 
Row a Ringo Starr s Maureen neměli čas pro domácí problémy. Za 
svědka  jim  šel  Paulův  bratr  Mike  McCartney,  který  se  opozdil, 
protože jeho vlak z Liverpoolu měl zpoždění. Naštěstí se další obřad 
toho dne nekonal a úředníci mohli čekat. Před úřadem se hned ráno 
shromáždily  davy  fanoušků  a  novinářů.  Po  obřadu  odjeli 
novomanželé do katolického kostela St. John's Wood Church, poté 
se zastavili na Cavendish Avenue a konečně se odebrali na oslavu do 
hotelu Ritz.

27.  dubna  1981  se  na  tomto  úřadu  vzali  Ringo  Starr  a  Barbara 
Bachová. Mezi  pozvanými byl  George a Olivia  Harrisonovi  a  Paul 
McCartney s Lindou. Šedesát hostů slavilo v klubu Rags.

MONTAGUE SQUARE 34 
(MARYLEBONE)

V  dubnu  1964  George  Harrison  a 
Ringo  Starr  opustili  svůj  společný 
byt  ve  Whaddon  Street.  Ringo  s 
Maureen se odstěhovali  do bytu v 
přízemí  v  dlouhém  viktoriánském 
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bloku  domů  nedaleko  švýcarské  ambasády.  Po  svatbě  se  pár 
přestěhoval do Sunny Heights, ale Ringo si byt ponechal a půjčoval 
ho svým přátelům. Mezi jeho nájemníky patřil  spisovatel William 
Burroughs  a  kytarista  Jimi  Hendrix.  18.  října 1968 obklíčila  dům 
policie  a  zatkla  Johna  Lennona  a  Yoko  Ono,  kteří  v  něm právě 
bydleli, pro podezření z přechovávání drog. Ringo prodal byt 28. 
února 1969 kvůli stížnostem proti jeho hostům.

NEW LONDON SYNAGOGUE (ABBEY ROAD, ST. JOHN'S WOOD)

Budova  synagogy  byla  postavena  v  roce 
1880.  V  roce  1964  prošel  její  interiér 
výraznou  rekonstrukcí.  Má  377  míst  pro 
muže a 354 pro ženy.  Od 18:00 hodin 17. 
října 1967 se v židovské synagoze na Abbey 
Road  sloužila  zádušní  mše  za   Briana 
Epsteina. Přítomni byli všichni jeho příbuzní 
a mnoho přátel z jeho hudební stáje: všichni 
čtyři  členové Beatles,  George Martin,  Dick 
James,  Cilla  Black,  Billy  J.  Kramer, 
Fourmost,  Lulu,  Lionel  Bart  a  Bernard 
Delfont.  Beatles  chtěli  původně  přijít  v 

psychedelickém  oblečení,  ale  nakonec  jim  to  Brianova  matka 
Queenie rozmluvila. Mši sloužil rabín Dr. Louis Jacobs za asistence 
George Rothschilda. Sbor řídil Martin Lawrence.

ODEON (QUEEN CAROLINE STREET, HAMMERSMITH)

Místo  konání  druhého  ročníku  speciálního  vánočního  pořadu 
nazvaného  Another  Beatles  Christmas  show.  Pod  produkcí  Petera 
Yollanda se premiéra konala 24. prosince 1964 dvěma koncerty a 
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pokračovala  dalších  dvacet 
večerů,  ale  pouze  po 
jednom  představení  kromě 
29.  prosince.  Vystoupení 
zahajoval  Jimmy  Savile  a 
skupina Mike Cotton Sound, 
dále  vystoupili  Michael 
Haslam,  Yardbirds, 
liverpoolský komik Ray Fell, 
Freddie  &  the  Dreamers, 
Elkie  Brooks,  Sound 
Incorporated a Beatles. Ti v 

první  půlce  programu  předvedli  humornou  scénku  situovanou  do 
arktické zimy. Na závěr show zahráli skladby Twist and shout, I'm a 
loser, Baby's in black, Everybody's trying to be my baby, Can't buy 
me love, Honey don't, I feel fine, She's a woman, A hard day's night, 
Rock'n'roll music a Long tall Sally.

Podruhé zde vystoupili během jejich posledního britského turné 10. 
prosince  1965.  Zahráli  skladby  I  feel  fine,  She's  a  woman,  If  I 
needed  someone,  Act  naturally,  Nowhere  man,  Baby's  in  black, 
Help!, We can work it out, Yesterday, Day tripper a I'm down.

ODEON (LOAMPIT VALE, LEWISHAM)

Poprvé na tomto místě vystoupili Beatles v pátek 29. března 1963 v 
rámci  koncertního  turné  s  Tommy  Roem  a  Chrisem  Montezem. 
Podruhé a naposledy tu hráli 8. prosince 1963.

OLYMPIC SOUND STUDIOS (CHURCH ROAD 117, BARNES)

Ve čtvrtek 11. května 1967 nahrávali Beatles v tomto studiu píseň 
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Baby  you're  a  rich  man.  Studio,  které  vedl  Keith  Grant,  jim 
doporučili  Rolling  Stones.  Byla  to  první  jejich  nahrávka,  která 
vznikla mimo domovské studio EMI 
v Abbey Road. 14. června 1967 tu 
Beatles  pracovali  na  ranné  verzi 
své písně All you need is love. Když 
Beatles svěřili nahrávky z projektu 
Get back do rukou Glyna Johnse, 
ten  si  na  jejich  zpracování 
pronajal právě toto studio Olympic 
Sound,  kde  začal  pracovat  10. 
března 1969. Za dva měsíce dokončil svou práci, která ale nikdy 
oficiálně nevyšla.

PIGALLE (PICCADILLY)

V  nočním klubu  v  srdci  Londýna  vystoupili  Beatles  v  neděli  21. 
dubna 1963 po koncertu vítězů hudebních cen New Musical Express 
ve Wembley. V luxusně vybaveném klubu, který nebyl vhodný pro 
rockový koncert, vystoupili pouze z toho důvodu, že Brian Epstein 
chtěl někam pozvat agenty a televizní producenty, aby shlédli jeho 
úspěšnou skupinu. Beatles hráli jako 'nejsenzačnější skupina v Anglii' 
od osmé hodiny večerní a skončili půl hodiny před půlnocí. Spolu s 
nimi tu vystoupil Dave Anthony and the Druids. John Lennon na tuto 
sešlost byznysmenů, kteří je brali jen jako rozptýlení a zvukovou 
kulisu, nezapomněl utrousit několik sarkastických poznámek. Klub 
prošel mnohými změnami a v osmdesátých letech se z něho stala 
diskotéka Xenon's.
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PRINCE OF WALES THEATRE (COVENTRY STREET)

Místo konání vystoupení určených pro královskou rodinu. Poprvé se 
zde takový koncert konal v roce 1912 a navštívil ho král George V. 
4.  listopadu  1963  sem  přijela  královna  Elizabeth,  princezna 
Margaret  a  Lord  Snowdon,  aby  shlédli  britský  fenomén,  skupinu 
Beatles. O pořádek před divadlem se staralo pět set policistů, kteří 

odháněli  davy  fanoušků.  Beatles 
vystoupili  jako  sedmnáctí  v  pořadí  z 
devatenácti pozvaných. Dalšími byli Billy 
Petch  Dancers,  Clark  Brothers,  Max 
Bygraves, Luis Alberto Del Parana and Los 
Paraguayos,  Susan  Maughanová,  Dickie 
Henderson, Francis Brunn, Buddy Greco, 
Nadia Nerina a herci ze Sleeping beauty, 
Joe Loss & his Orchestra a Rose Brennan, 
Ross McManus a Larry Gretton, Steptoe & 
Son  (Wilfred  Brambell  a  Harry  H. 
Corbett), Pinky & Perky and Company - 
Jan  a  Vlasta  Daliborovi,  Eric  Sykes  a 
Hattie  Jacques,  Michael  Flanders  a 
Donald  Swann,  Marlene  Dietrichová  a 

Burt Bucharach na piano, Tommy Steele a členové souboru Half a 
sixpence, Harry Secombe a soubor Pickwick. Beatles zahráli  čtyři 
skladby: She loves you, Till there was you, From me to you a Twist 
and shout. Před poslední písní John Lennon s uličnickým výrazem v 
obličeji vyzval diváky na levnějších místech, aby tleskali, a ti na 
dražších místech, že mohou chrastit svými šperky.

31. května 1964 v tomto divadle vystoupili Beatles ještě jednou v 
rámci pořadu Briana Epsteina Pops alive! Společně s nimi zde hráli 
také Kenny Lynch, Cliff Bennett & the Rebel Rousers, Vernons Girls, 
Lorne Gibson Trio a Chants and the Harlems. Beatles zahráli písně 
Can't buy me love, All my loving, This boy, Roll over Beethoven, Till 
there was you, Twist and shout a Long tall Sally.
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QUEEN CHARLOTTE'S MATERNITY HOSPITAL (GOLDHAWK ROAD)

13.  září  1965  se  v  této  nemocnici  narodilo  první  dítě  Ringa  a 
Maureen, syn Zak. O dva roky později se v sobotu 19. srpna 1967 
narodil Jason Starkey. 17. listopadu 1970 zde přišla na svět jejich 
dcera Lee. Začátkem listopadu 1968 zde byla hospitalizována Yoko 
Ono,  se  kterou  John  Lennon  prodělal  její  další  potrat.  Protože 
neměli  volná lůžka,  spal  ve spacáku na zemi vedle její  postele. 
Nenarozený  John  Winston  Lennon  II.  zemřel  21.  listopadu  a  byl 
pochován na utajeném místě. Poslední tlukot srdce šestiměsíčního 
dítěte je zachycen na albu Unfinished music No. 2: Life with the 
lions.

ROYAL ALBERT HALL (KENSINGTON GORE)

Viktoriánská budova byla otevřena v roce 1871 a v průběhu let se 
stala  nejprestižnějším  koncertním  sálem  na  světě.  Beatles  zde 
vystoupili poprvé 18. dubna 1963 v rámci koncertu Swinging sound 
63  přenášeného  přímým  přenosem  po  rozhlasových  vlnách.  Mezi 
dalšími patnácti účinkujícími byli i Del Shannon, Springfields, Shane 
Fenton, Kenny Lynch, Susan Maughanová, Rolf Harris, Vernons Girls 
a Chris Barber's Jazzband. Pořad produkoval Terry Honebery a Ron 
Belchier.  Beatles  strávili  zkoušením  na  koncert  celý  jeden  den. 
Zahráli přitom pouze dvě písně, Twist and shout a From me to you. 
Mezi  diváky byla přítomna Jane Asherová, která se následujícího 
dne seznámila s Paulem. Byli se zde podívat také Rolling Stones.

Podruhé zde Beatles vystoupili 15. září 1963 spolu s dalšími deseti 
účinkujícími včetně Rolling Stones. 29. února 1968 na zdejším pódiu 
zahrála  Yoko  Ono  své  číslo  AOS,  John  Lennon  ji  doprovázel  na 
kytaru.  18.  prosince  1968  se  sem vrátili,  aby tu uspořádali  svůj 
'bagism', kdy se na pódiu objevili pouze v bílém pytli. 13. prosince 
1982 zde Paul a Linda McCartneyovi shlédli vzpomínkový pořad The 
music  of  the  Beatles,  ve  kterém  vystoupil  Royal  Philharmonic 
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Orchestra  a  Royal  Choral  Society  se  sólisty  Elenou  Duranovou  a 
Honor Herrenamovou. Pořad odvysílalo rádio Capital a nahrávka se 
objevila na albu The Royal Philharmonic Orchestra plays the Beatles 
20th  anniversary  concert,  které  vyšlo  v  lednu  1983  na  značce 
Evolution Records. Obsahuje skladby All you need is love, A hard 
day's  night,  I  want  to  hold  your  hand,  Here  there  and 
everywhere/Norwegian wood, Fool on the hill, Imagine, Blackbird, 
Mull of Kintyre, Happy Xmas (War is over), Sgt. Pepper medley.

ROYAL LANCASTER HOTEL (BAYSWATER ROAD)

Místo konání oslav premiéry filmu Magical mystery tour 21. prosince 
1967. Pozváno bylo přes dvě stě hostů, včetně Mike Lovea a Bruce 
Johnsona z Beach Boys, Billy J.  Kramera,  Petera Ashera a  Mikea 
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McGeara.  Cilla  Black  přišla 
oblečená  jako  Charlie  Chaplin, 
Lulu  zase  vypadala  jako  Shirley 
Templeová, Maureen Starkeyová se 
oblékla  za  Indiánku,  Paul  s  Jane 
přišli  jako  král  a  královna,  John 
Lennon jako rocker oděný v kůži. 
Společnost  byla  pohoštěna 
klasickým  štědrovečerním  menu  s 

pudinkem. K tanci hrály skupiny Chasers, Symbols a Dave Bartram 
Quintet. Představila se i skupina Bonzo Dog Doo Dah Band, která 
doprovodila Freddieho Lennona.

17.  července  1968  zde  uspořádali  Beatles  oslavu  premiéry  filmu 
Yellow submarine. Hotel se proměnil  ve stejnojmennou diskotéku 
inspirovanou  animovaným filmem.  Mezi  hosty  se  objevili  všichni 
čtyři Beatles s přítelkyněmi, diskžokej Simon Dee, Tony Blackburn, 
Kenny  Everrett,  Twiggy,  Bee  Gees,  Ginger  Baker  a  tajemnice 
fanklubu Beatles Frieda Kellyová s manželem.

SAVILLE THEATRE (SHAFTESBURY AVENUE)

Celoživotní láskou Briana Epsteina bylo divadlo. 5. dubna 1965 si 
jeho společnost Japspic Productions Limited pronajala od Bernarda 
Delfonta  na  tři  roky  divadlo  Saville.  Brianův  sen  o  pravidelném 
pořádání  rockových  koncertů  vzal  za  své,  když  během jediného 
týdne prodělal tři  tisíce liber. V divadle bylo vyhrazeno speciální 
lože pro Briana Epsteina a pro Beatles, kteří měli také svůj vlastní 
vchod.  Vyzdobeno  bylo  leopardí  kůží,  mělo  soukromý  bar  s 
chladničkou, ve které se neustále chladilo nejlepší  šampaňské. V 
divadle se uskutečnila premiéra hry Jamese Baldwina Amen corner. 
Beatles zde uskutečnili tiskovou konferenci po obdržení řádu MBE v 
roce 1965. 10. listopadu 1967 tu natočili videoklip Hello goodbye. 
První důležitější hudební akce se tu uskutečnila 13. listopadu 1966 
pod  názvem  Four  Tops.  29.  ledna  1967  se  tu  konalo  show 
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Soundarama,  na  které  se  přišli  podívat  i  Beatles.  Vystoupili  zde 
Who, Jimi Hendrix Experience, Koobas a Thoughts. 4. června 1967 
navštívili George Harrison s Pattií a Paul s Jane Asherovou koncert 
skupin Jimi Hendrix Experience, Denny Laine and his Electric String 
Band, Procol Harum a Chiffons. Jimi Hendrix si pro ně přichystal 
překvapení v podobě své verze písně Sgt. Pepper's lonely hearts club 
band.  Předtím  7.  května  1967  tu  Jimi  Hendrix  vystoupil  také, 
tentokrát se na něj přišel podívat Ringo Starr. Velmi kontroverzní 
bylo vystoupení Chucka Berryho 19. února 1967, kdy dva fanoušci 
během jeho koncertu vylezli na pódium. Publikum šílelo a křičelo 
směrem k lóži, kde seděl Brian Epstein, Ringo Starr a John Lennon. 
Kvůli  nedodržení  bezpečnostních  opatření  Epstein  propustil  šéfa 
bezpečnosti Michaela Bullocka. Navíc měla být Epsteinovi odebrána 
licence  k  provozování  koncertů  v  tomto  divadle.  26.  února  zde 
vystoupil  Chuck  Berry  znovu.  Během působení  Briana  Epsteina  v 
tomto divadle vystoupilo mnoho umělců: Del Shannon, Canadians, 
Hamilton & the Movement, Edwin Starr, Garnett Mimms, Lee Dorsey, 
Impressions, Geno Washington & the Ram Jam Band, Georgie Fame, 
Fats  Domino,  Gerry  &  the  Pacemakers,  Bee  Gees,  Cream,  Pink 
Floyd, Duane Eddy & the Wild Ones, Bo Diddley, Ben E. King, Alan 
Brown Set, Denny Laine & his Electric String Band, Procol Harum, 
Chiffons, Manfred Mann, New Vaudeville Band, Zombies, Yardbirds, 
Settlers, Jeff Beck, John Mayall's Bluesbreakers. Z divadla se nyní 
stalo moderní multikino.

SCALA CINEMA (CHARLOTTE STREET 58)

31. března 1964 tu byly natáčeny záběry do 
filmu  Beatles  A  hard  day's  night.  Bylo 
pozváno 350 fanoušků, z nichž každý dostal 
3,15 libry a sendvič s  banánem. Jedním z 
nich byl i  třináctiletý Phil Collins. Skupina 
tu hrála písně Tell me why, And I love her, I 
should have known better a She loves you. 
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V sedmdesátých letech divadlo do základů vyhořelo a na jeho místě 
vyrostla moderní administrativní budova.

SERVICE HOUSE (MONMOUTH STREET 13)

Londýnské  sídlo  tiskového  oddělení  NEMS  a  oficiálního  fanklubu 
Beatles. Šéf tiskového oddělení Tony Barrow se sem přestěhoval v 
květnu 1963. Společnost tu obývala dvě malé kanceláře až do roku 
1964,  kdy  se  přestěhovala  do  Argyll  Street.  Londýnská  pobočka 
fanklubu Beatles byla otevřena v červnu 1963 a na starosti ji měla 
Anne Collinghamová, která měla pod sebou několik zaměstnanců. 
Na starosti měla také vydávání magazínu Beatles Monthly.

SIBYLLA'S CLUB (SWALLOW STREET)

Klub byl otevřen 23. června 1966. Večer před jeho otevřením se zde 
konala oficiální oslava, na kterou byli pozváni také Beatles. Klub byl 
financován  známými  celebritami.  George  Harrison  jako  ředitel 
společnosti Kevin Macdonald Associated Ltd., která klub vlastnila, 
měl podíl ze zisku ve výši  deseti  procent. 1.  listopadu 1966 zde 
navštívili soukromou recepci skupiny Family John Lennon a George 
Harrison.  Klub  také  často  navštěvoval  Paul  McCartney  s  Jane 
Asherovou.

SPEAKEASY CLUB (MARGARET STREET 48)

Vlastníkem  tohoto  a  dalších  dvou  podobných  klubů  (Revolution, 
Blaise) byl Jim Carter-Fea, vedoucím tohoto klubu byl Roy Flynn. 
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Beatles  začali  klub  navštěvovat  v 
roce  1967,  protože  byl 
proslaveným  u  mnoha  britských 
rockových  hvězd  a  často  sem 
chodili  také  američtí  návštěvníci. 
Hrála  zde  živá  hudba,  často  i 
známé skupiny. Část klubu, kde se 
jedlo,  byla  od  zbytku  oddělena 
skleněnou  stěnou.  3.  července 
1967 se tu konal soukromý večírek 
skupiny  Monkees,  který 
zorganizoval  jejich  zástupce  pro 

Británii Vis Lewis z NEMS Enterprises. Mezi hosty byl i Ringo Starr. 
Soukromé oslavy  tu pořádaly  také skupiny Who, Cream,  Manfred 
Mann, Dusty Springfield, Lulu, Klaus Voormann nebo Kenny Everrett.

ST. JAMES'S CHURCH HALL (GLOUCESTER TERRACE)

Beatles zde vystoupili pro televizi BBC okolo poledne 23. listopadu 
1962.

TRIDENT STUDIOS (TRIDENT HOUSE,  ST.  ANNE'S 
COURT 17)

Jedno z mnoha nahrávacích studií, které vznikly v 
Británii  koncem šedesátých  let.  Během přípravy 
alba The Beatles zde zkoušela skupina nahrávat, 
protože  studio  vlastnilo  osmistopé  nahrávací 
zařízení.  Abbey  Road  ho  měla  sice  také,  ale 
nebylo v provozu. 31. července zde Beatles začali 
natáčet píseň Hey Jude, na které pracovali ještě 
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1., 2. a 6. srpna 1968. Poté se vrátili zpět do Abbey Road. 1. října 
stejného roku se  sem vrátili  na dalších šest  dní,  během kterých 
nahráli písně Honey pie, Dear Prudence, Savoy truffle a Martha my 
dear.

UNIVERSITY COLLEGE HOSPITAL (GOWER STREET)

3.  června  1964  byl  v  této 
nemocnici  hospitalizován  Ringo 
Starr.  Předchozího  dne  totiž 
zkolaboval  při  fotografování  v 
ateliéru  Barnes.  Lékař  u  něj 
diagnostikoval  angínu.  Bohužel  se 
to  stalo  v  předvečer  zahájení 
světového  turné  Beatles  a  Ringo 
musel  být  na  nezbytně  nutnou 

dobu nahrazen bubeníkem Jimmym Nicolem. 1. prosince stejného 
roku se sem Ringo vrátil ze stejného důvodu. Odpoledne vystoupil 
na tiskové konferenci a další  den měl podstoupil operaci mandlí. 
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Během  jeho  hospitalizace  ho  navštěvovala  Maureen  Coxová,  se 
kterou  se  za  několik  měsíců  oženil.  7.  února  1969  podstoupil 
operaci mandlí ve stejné nemocnici George Harrison.

WHADDON HOUSE 15 (WILLIAM MEWS)

Když  se  Beatles  přestěhovali  do  Londýna, 
Ringo a George bydleli v tomto domě v bytě 
číslo 7. Poté si  pronajali malý byt na Green 
Street. Adresa tohoto domu byla uvedena na 
oddacím  listu  Ringo  Starra  v  únoru  1965, 
ačkoli v té době bydlel už v Montague Square.

WIGMORE STREET 95

První  sídlo  společnosti  Apple  Corps.  Beatles  si  v  tomto  domě 
pronajali  dvě  kanceláře  a  začali  uskutečňovat  své  sny.  V  krátké 
době se do domu nastěhovali Ringo s Maureen, Peter Brown, Neil 
Aspinall a Mal Evans. Na podzim 1968 se společnost přestěhovala do 
nových prostor na Savile Row 3.

WIMBLEDON PALAIS (HIGH STREET, MERTON, WIMBLEDON)

Místo  setkání  oficiálního 
londýnského  fanklubu  Beatles, 
které  se  uskutečnilo  14.  prosince 
1963. Všichni čtyři členové skupiny 
seděli za dlouhým barem a potřásli 
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si  rukou  se  třemi  tisíci 
fanoušky,  kteří  na  toto 
setkání  přišli.  Přítomni  byli 
také další členové týmu Neil 
Aspinall,  Mal  Evans,  tiskový 
mluvčí  Brian  Sommerville  a 
tiskový  mluvčí  NEMS  Tony 
Barrow. Po uvítání vystoupili 

Beatles na pódium a zahráli několik písní, včetně Twist and shout.

WIMPOLE STREET 57

V roce  1957  se  do  tohoto  domu nastěhovala  rodina  Asherových. 
Poté, co se Paul McCartney seznámil s Jane Asherovou, od roku 1963 
do  konce  roku  1965,  tu  bydlel  a  adresu  uváděl  jako  své  stálé 
bydliště. Jane měla velký pokoj ve druhém patře, ve kterém byl 

gramofon,  sbírka  gramodesek,  panenky, 
plyšová  zvířátka  a  medvídci.  Vedle  se 
nacházel obývací pokoj s televizorem. Mladší 
sestra Claire sídlila ve třetím patře, kde byla 
také koupelna. Ta se nacházela také o patro 
výše, kde obýval velký pokoj ve tvaru L Peter 
Asher. Paul měl u něj své dva magnetofony 
značky  Brenell,  protože  se  mu  nevešly  do 
pokoje.  Ve  stejném  patře  měl  svůj  malý 
pokoj také Paul McCartney, ale vešel se do 
něj  velký  hnědý  šatník,  postel,  křeslo, 
magnetofon  a  malé  piano.  Stěny  byly 

ozdobeny  zlatými  deskami  Beatles  a  dvěmi  kresbami  z  kolekce 
Jeana Cocteaua Opium. Další zlaté desky se hromadily pod postelí. 
K  nim také  přibyl  Řád britského  impéria.  Nejvýraznější  věcí  byl 
otlučený obal houslovitého tvaru s nápisem BEATLES, ve kterém se 
ukrývala baskytara značky Hofner. Zbylé hudební nástroje měl Paul 
opět  v  Peterově  pokoji.  Ve  svém maličkatém pokoji  napsal  Paul 
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McCartney mnoho svých písní, včetně And I  love her, Every little 
thing, Eleanor Rigby, I've just seen a face, You won't see me nebo 
I'm  looking  through  you.  Janina  matka  Margaret  byla  učitelkou, 
mimo jiné patřil mezi její žáky George Martin, kterého učila hrát na 
hoboj.  Pán  domu  Richard  Asher  byl  psychiatrem  v  Middlesex 
Hospital.  V  prvním  patře  domu  se  nacházel  Margaretin  hudební 
pokoj, který často využívali Paul s Jane, ačkoli Paul složil slavnou 
Yesterday ve svém pokoji. V zadní části přízemí se nacházela úzká 
kuchyně, ve které se scházela celá rodina. Největší  část  přízemí 
však zabírala ordinace doktora Ashera a hala, ve které visela rytina 
s lordem Alfredem Tennysonem, a ve vedlejší jídelně byla knihovna 
se  vzácnými  knihami.  Začátkem  roku  1965  se  před  domem 
shromažďovaly fanynky v takovém množství, že Paul musel z domu 
utíkat přes střechu a okna sousedních domů. Koncem roku 1965 Paul 
McCartney zakoupil dům na Cavendish Avenue. Dům Asherových byl 
v roce 1998 prodáván za 1,7 miliónu liber.
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ANGLIE POD LUPOU
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ABBOTSFIELD PARK (CHASSEN ROAD, URMSTON)

5. srpna 1963 se na tomto místě konala pravidelná Urmston Show, v 
rámci které od půl osmé vystoupili populární skupiny jako Beatles, 
Brian  Poole  &  the  Tremeloes,  Dennisons  a  Johnny  Martin  &  the 
Tremors.

ABC THEATRE (BLACKPOOL)

Beatles zde poprvé vystoupili 14. července 1963. Poté tu hráli ještě 
11. a 25. srpna a 8. září, kdy tu vystoupili takké Terry Young, Jack 
Douglas,  Lee  Leslie,  Countrymen  Chas  McDevitt  a  Shirley 
Douglasová.  19.  července  1964  tu  vystoupili  pro  živé  televizní 
vystoupení Blackpool night out. Pro stejný pořad tu hráli také 1. 
srpna  1965  společně  s  Teddym  Johnsonem,  Johnnym  Hartem  a 
Lionel  Blair  Dancers.  Zahráli  písně  I  feel  fine,  I'm  down,  Act 
naturally, Ticket to ride, Yesterday a Help!

ABC CINEMA (WARWICK ROAD, CARLISLE)

Poprvé  zde  Beatles  vystoupili  na  pódiu  v  rámci  turné  s  Helen 
Shapiro 8. února 1963. Podruhé a naposledy se zde objevili v rámci 
podzimního britského turné 21. listopadu 1963.

ABC CINEMA (LONDON ROAD, WEST CROYDON)

V tomto kině vystoupili Beatles pouze jednou, a to 21. března 1963 

125



v rámci svého turné s Tommy Roem a Chrisem Montezem.

ABC CINEMA (LOTHIAN ROAD, EDINBURGH)

Beatles měli v tomto kině premiéru 29. dubna 1964. V šatně s nimi 
udělal rozhovor Bill Aitkenhead z vysílání Scottish Home Service. 19. 
října 1964 se tu Beatles objevili podruhé.

ABC CINEMA (LONDON INN SQUARE, EXETER)

Beatles zde poprvé vystoupili ve čtvrtek 28. března 1963 v rámci 
turné  s  Tommy  Roem  a  Chrisem  Montezem.  V  rámci  svého 
podzimního turné po Británii se sem vrátili ve čtvrtek 14. listopadu 
1963 a naposledy zde vystoupili 28. října 1964.

ABC CINEMA (GREAT YARMOUTH)

Beatles  zde vystoupili  pouze jednou, a  to v  neděli  28.  července 
1963.

ABC CINEMA (MARKET STREET, HUDDERSFIELD)

Beatles  zde vystoupili  pouze  jednou, a  to  v  pátek  29.  listopadu 
1963. Mezi dvěma koncerty poskytli v šatně rozhovor pro Gordona 
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Kaye a společnost Huddersfield Tape Recording Society.

ABC CINEMA (FERENSWAY, HULL)

Beatles zde poprvé vystoupili v neděli 24. listopadu 1963. Podruhé a 
naposledy zde hráli v pátek 16. října 1964.

ABC CINEMA (SALTERGATE, LINCOLN)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 28. listopadu 1963. Před 
koncertem se konala tisková konference. Ringo Starr si  během ní 
stěžoval na bolesti ucha.

ABC CINEMA (ABINGTON SQUARE, NORTHAMPTON)

Oba koncerty v tomto kině se uskutečnily v roce 1963. Poprvé to 
bylo 27. března v rámci turné Beatles s  Tommy Roem a Chrisem 
Montezem, podruhé během podzimního turné 6. listopadu.

ABC CINEMA (GEORGE STREET, PLYMOUTH)

Beatles zde vystoupili dvakrát, 13. listopadu 1963 a 29. října 1964.
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ABC CINEMA (SOUTH STREET, ROMFORD)

Beatles  zde  vystoupili  pouze  jednou,  a  to  20. 
března  1963  v  rámci  turné  s  Tommy  Roem  a 
Chrisem Montezem.

ABC CINEMA (STATION ROAD, WIGAN)

Beatles  zde  vystoupili  pouze 
jednou, a to v úterý 13. října 1964. 
Společně  s  nimi  tu  před  2000 
diváky  hráli  Rustiks,  Michael 
Haslam, Sounds Incorporated, Mary 
Wellsová a Tommy Quickly. Uváděl 
Bob Bain. Dnes je kino zavřené.

ABERGAVENNY TOWN HALL BALLROOM (ABERGAVENNY)
Beatles zde vystoupili 22. června 1963. Paul, George, Ringo a Neil 
Aspinall  sem  přijeli  svou  dodávkou,  John  byl  v  Londýně,  kde 
vystoupil v pořadu Juke Box Jury. Brian Epstein pro něj zamluvil za 
100 liber vrtulník, který přistál na fotbalovém hřišti Peny Pound. Na 
koncert přišlo 500 diváků. Po jeho skončení se konala malá recepce 
u  starosty  Jacka  Thurstona.  Tam se  setkali  s  místním zpěvákem 
Brynem Yemmem, který později natočil u EMI Columbia singl Black 
is  the night. Se svou ženou Ann vydal během jediného roku čtyři 
alba, čímž se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů.
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ADELPHI THEATRE (BATH ROAD, SLOUGH)

V  tomto  divadle  zahájili  Beatles  18. 
května  1963  své  třetí  britské  turné  s 
Royem  Orbisonem  a  Gerry  &  the 
Pacemakers. Zahráli skladby Some other 
guy, Do you want to know a secret, Love 
me do, From me to you, Please please 
me, I saw her standing there a Twist and 
shout.  Během  koncertu  jim  Gerry 
Marsden předal stříbrnou desku za singl 
From me to you. Beatles zde vystoupili 
také  během  svého  dalšího  turné  5. 
listopadu  1963,  kdy  s  nimi  hráli  Brook  Brothers  a  Kestrels.  16. 
listopadu 1965 navštívil divadlo Paul McCartney, aby shlédl koncert 
dvojice Peter and Gordon, kteří zde vystoupili v rámci Gene Pitney 
Show.

ADELPHI BALLROOM (NEW STREET, WEST BROMWICH, BIRMINGHAM)

Beatles  zde vystoupili  pouze jednou, a  to 19.  listopadu 1962 po 
svém poledním koncertu v klubu Cavern.

ANTROBUS ARMS (AMESBURY)

Hostinec,  ve  kterém  byli  Beatles 
ubytováni  tři  dny  od  3.  května 
1965,  kdy  na  Salisburské  planině 
natáčeli  film  Help!  Během 
dlouhých večerů hráli Paul a Ringo 
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poker  s  hercem Leem McKernem. Dnes  hotel  disponuje osmnácti 
pokoji umístěnými ve třech podlažích.

APOLLO THEATRE (STOCKPORT ROAD, ARDWICK)

Divadlo  je  také  známé jako  ABC  Cinema.  Beatles  zde  vystoupili 
celkem třikrát. Poprvé to bylo 20. listopadu 1963, kdy jejich tři 
písně natáčel Pathe News. Osmiminutový film se objevil v kinech 
22. prosince pod názvem The Beatles come to town a obsahoval tři 
písně, From me to you, She loves you a Twist and shout. Podruhé 
zde vystoupili 14. října 1964. Spolu s nimi zde hráli Rustiks, Michael 
Haslam, Sounds Incorporated, Mary Wellsová, Remo Four a Tommy 
Quickly. Naposledy zde vystoupili 7. prosince 1965.

ASSEMBLY HALL (HIGH STREET, MOLD)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 24. ledna 1963.
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ASSEMBLY ROOMS (CORPORATION STREET, TAMWORTH)

Beatles  zde  vystoupili  v  pátek  1. 
února 1963 v rámci svého turné s 
Helen  Shapiro.  Odehráli  zde  dva 
koncerty  a  objevili  se  také  v 
blízkém Sutton Coldfield. Základní 
kámen budovy Assembly Rooms byl 
položen v roce 1887 k příležitosti 
zlatého  jubilea  královny  Victorie. 

8. října 1889 byla budova otevřena pro veřejnost.

ASTORIA BALLROOM (KING STREET, OLDHAM)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 12. února 1963. Stejného 
večera hráli v Sheffieldu. Astoria byla otevřena 24. prosince 1908 
jako Grand Theatre. Od 14. června 1937 fungoval objekt jako kino 
Gaumont, 14. listopadu 1962 se z něho stal Top Rank Ballroom. Na 
tanečních večerech zde hráli Bailey's Butterflys, Romeo & Juliet's a 
Nix Nightclub. Když zde hráli Beatles, sál měl kapacitu 1250 míst. 
Policie  však  pustila  dovnitř  pouze  osm  set  diváků.  Beatles  zde 
odehráli dva půlhodinové koncerty.

ASTORIA BALLROOM (WILSON STREET, MIDDLESBOROUGH)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 25. června 1963.
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ATC CLUB (BIRKDALE)

Beatles zde vystoupili pouze jednou začátkem roku 1961.

AZENA BALLROOM (WHITE LANE, GLEADLESS, SHEFFIELD)

Beatles zde vystoupili 12. února 1963 v rámci svého turné s Helen 
Shapiro.  Pořadatel  Peter  Stringfellow  naplánoval  koncert  do  St. 
Aidan's  Church  Hall,  kde  se  obvykle  konaly  taneční  večery. 
Vzhledem k rostoucí popularitě Beatles byl koncert na radu místní 
policie přesunut do jiných prostor.

BEACH BALLROOM (SEA BEACH, ABERDEEN)

Beatles  zde  v  neděli  6.  ledna  1963  uskutečnili  poslední  koncert 
svého skotského turné.

BROOKFIELD HOUSE (ELSTEAD)

Dům  z  patnáctého  století  nacházející  se  nedaleko  Guildfordu  v 
hrabství Surrey koupil Peter Sellers a za částku padesáti tisíc liber 
ho zrekonstruoval. Na pozemku se nacházely zahrady, pole a jezero. 
V objektu byla tělocvična, sauna a soukromé kino. V listopadu 1968 
koupil dům Ringo Starr, který za něj zaplatil 70 tisíc liber. Žil v něm 
do 5. prosince 1969, kdy ho prodal americkému zpěváku Stephenu 
Stillsovi, který zde napsal píseň Johnny's garden. V roce 1998 byl 
dům  prodán  za  1,7  miliónu  liber,  na  jeho  zeď  byla  umístěna 
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pamětní tabulka na památku Petera Sellerse.

CAIRD HALL (CITY SQUARE, DUNDEE)

Beatles  zde  vystoupili  na 
posledním  koncertě  svého 
třídenního miniturné po Skotsku v 
pondělí  7.  října  1963.  20.  října 
1964  tu  hráli  znovu  a  naposledy. 
Během druhého koncertu poskytli v 
šatně interview pro televizní pořad 
Grampian week. Pětiminutový rozhovor byl odvysílán v pátek 23. 
října.

CAMBRIDGE HALL (LORD STREET, SOUTHPORT)

26. července 1962 tu NEMS Enterprises uspořádala koncert skupiny 
Joe Brown & the Bruvvers, kteří byli na třetím místě v hitparádách s 
písní A picture of you. Blonďatý kytarista se stal velmi vyhledávanou 
osobností  v  televizi.  Mezi  jeho  další  hity  patří  písně  Dark  town 
strutters ball, Shine a What a crazy world we're living in. Píseň A 
picture of you hráli také Beatles, zpíval ji George Harrison. Ti na 
tomto koncertu vystoupili také, ale až za hlavní hvězdou večera.

CANDIE AUDITORIUM (CANDIE GARDENS,  ST.  PETER PORT,  OSTROV 
GUERNSEY)

Beatles cestovali na třicet mil vzdálený ostrov Guernsey, aby zde 
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vystoupili na soukromém večírku milionáře barona Pontina. 8. srpna 
1963 pro něj zahráli devět skladeb.

CAPITOL CINEMA (DOCK STREET, CARDIFF)

Beatles zde poprvé vystoupili  v  pondělí  27. května 1963 v rámci 
svého turné s Royem Orbisonem. Podruhé se v tomto kině objevili 7. 
listopadu 1964. Potřetí zde hráli v rámci svého posledního koncertu 
třetího britského turné 12. prosince 1965. Kino už je sbouráno.

CARFAX ASSEMBLY ROOMS (CORNMARKET STREET, OXFORD)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v sobotu 16. února 1963.

CARLTON THEATRE (ARCADE HALLS, SINCLAIRTOWN)

Beatles  zde  uskutečnili  dvě vystoupení,  která  se  konala  6.  října 
1963 před 1500 diváky. Původně se měl koncert uskutečnit v Raith 
Ballroom,  ale  Brian  Epstein  trval  na  tom,  že  Beatles  budou 
vystupovat pouze v kinech nebo divadlech.

CASINO BALLROOM (LORD STREET, LEIGH)

Beatles  zde vystoupili  pouze  jednou během svého turné s  Helen 
Shapiro 25. února 1963.
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CHISWICK HOUSE (HRABSTVÍ SURREY)

Pozemky tohoto domu byly vybrány 
jako  dějiště  natáčení  videoklipu 
Beatles  Paperback  writer.  První 
verzi klipu natočili o den dříve ve 
studiu 1 v sídle EMI. Režisérem byl 
Michael  Lindsay-Hogg.  Klip  měl 
premiéru v televizním pořadu BBC 
Top of the pops.

CITY HALL (NORTHUMBERLAND ROAD, NEWCASTLE-UPON-TYNE)

Beatles zde vystoupili poprvé 23. března 1963. 8. června 1963 zde 
hráli  znovu  v  rámci  turné  s  Royem  Orbisonem.  Samostatně  tu 
vystoupili až 23. listopadu 1963 a poté 4. prosince 1965.

CITY HALL (FISHERTON STREET, SALISBURY)

V  dubnu  1963  zaplatil  Brian 
Epstein  300  liber  za  pronájem 
tohoto  místa  k  uskutečnění 
propagačního  koncertu  Beatles. 
Dalších  200  liber  dal  pořadateli 
Johnu  Fallonovi  za  to,  že  kapela 
vystoupí už 15. června. Sál byl do 
posledního  místa  zaplněný  a  o 
Beatles  se  psalo  v  místním  tisku 

jako o nástupcích Shadows.
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CITY HALL (BARKER'S POOL, SHEFFIELD)

Beatles zde vystoupili 2. března 1963 v rámci svého turné s Helen 
Shapiro. Společně s nimi tu hráli další umělci, jako Danny Williams, 
Kenny Lynch, Kestrels a Honeys. Beatles se sem vrátili za dva týdny, 
16. března, kdy tu vystoupili s Tommy Roem a Chrisem Montezem, 
Viscounts, Terry Young Set, Debbie Lee a Tony Marshem. 25. května 
se tu zastavili během svého turné s Royem Orbisonem. 2. listopadu 

tu  vystoupili  už  na  svém 
samostatném  britském 
turné.  Novinář  Francis 
Mullins  psal  o  čtyřech 
tisících  ječících  fanoušků, 
kteří  Beatles  v  Sheffieldu 
vítali. Tři dívky musely být z 
koncertu  odvezeny  do 
nemocnice,  protože 
propadly  hysterickému 
záchvatu.  Po  koncertu 

Beatles  okamžitě  nasedli  do  auta,  které  je  odvezlo  do  hotelu  v 
Doncasteru. Poslední koncert Beatles se na tomto místě konal 9. 
listopadu 1964.

CIVIC HALL (WHITBY ROAD, ELLESMERE PORT, WIRRAL)

Ačkoli se Wirral nachází pouze devatenáct mil od centra Liverpoolu, 
Beatles v Civic Hall vystoupili pouze jednou, a to 14. ledna 1963 
před  sedmi  sty  diváky.  Akci  uspořádala  Wolverham  Welfare 
Association.
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CLIVEDON (HRABSTVÍ BUCKINGHAMSHIRE)

Venkovské sídlo lorda Astora, které 
zastoupilo Buckinghamský palác ve 
filmu Help! v roce 1965.

COLSTON HALL (BRISTOL)

Beatles  zde vystoupili  poprvé  15. 
března 1963 v rámci svého turné s 
Tommy  Roem  a  Chrisem 
Montezem. Podruhé se tu objevili v 
rámci svého podzimního turné 15. 
listopadu 1963. 10. listopadu 1964 
se tu uskutečnil poslední koncert v 
rámci  dalšího  britského  turné 

Beatles. Po písni If I fell se na pódium dostali čtyři místní studenti, 
kteří obklopili skupinu. Naštěstí vše dobře dopadlo.

CONCERT HALL (ARGYLE STREET, GLASGOW)

Beatles  zde vystoupili  pouze jednou, a  to 5.  října 1965 v rámci 
zahájení třídenního miniturné po Skotsku.
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CO-OP BALLROOM (DONCASTER)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 8. srpna 1962.

CO-OPERATIVE HALL (MARKET STREET, DARWEN)

Beatles zde vystoupili v pátek 25. ledna 1963.

CO-OPERATIVE HALL (LONG STREET, MIDDLETON)

Hala byla oficiálně otevřena 4. listopadu 1871 a v srpnu 1963 byla 
zavřena a sbourána. Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 11. 
dubna 1963. Kromě Beatles tu hráli Country Gents a Shaun & Sum 
People.  Beatles  zahráli  skladby Till  there was  you, Love me do, 
From me to you, Keep your hands off my baby, A taste of honey, 
Long tall Sally, Please please me, Baby it's yu, Some other guy, To 
know  her  is  to  love  her,  I  saw  her  standing  there,  Clarabella, 
Memphis Tennessee, Sure to fall, Thank you girl a Twist and shout.
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CORN EXCHANGE (ST. PAUL'S SQUARE, BEDFORD)

Beatles  zve  vystoupili  ve  čtvrtek 
13.  prosince  1962.  Původně  měli 
hrát Joe Brown & the Bruvvers, ale 
nakonec  hráli  s  Beatles  folkoví 
zpěváci  Robin  Hall  a  Jimmie 
MacGregor.

COVENTRY THEATRE (HALES STREET, COVENTRY)

Beatles zde vystoupili dvakrát v roce 1963, v rámci svého turné s 
Helen  Shapiro  24.  února  a  během  svého  podzimního  turné  17. 
listopadu.
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CRAWDADDY CLUB (STATION HOTEL, KEW ROAD, RICHMOND)

Jeden  z  prvních  britských 
rock  &  bluesových  klubů, 
který  založil  v  roce  1962 
Giorgio Gomelski, původem z 
Kavkazu.  Často  tu  hráli 
Rolling  Stones,  které  tu 
viděli  i  Beatles  jednoho 
večera 21. dubna 1963, kdy 
od nich dostali pozvánku na 
jejich koncert.

CROWN & MITRE HOTEL (CARLISLE)

8.  února  1963  se  v  tomto  hotelu  ubytovali  Beatles  po  svém 
vystoupení v ABC Cinema, kde hráli s Helen Shapiro.

DALRYMPLE HALL (SEAFORTH STREET, FRASERBOROUGH)

Silver  Beetles  zde  vystoupili  v  rámci  svého  turné  s  Johnnym 
Gentlem v pondělí 23. května 1960. Spolu s nimi tu hrálo duo Lena 
a Stevie a Rikki Barnes and His All Stars. Rybářské městečko mělo 
začátkem šedesátých let 11 tisíc obyvatel.
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DAWSONS MUSIC SHOP (WIDNES)

Obchod s gramofonovými nahrávkami ve městě, vzdáleném patnáct 
mil od Londýna. Beatles se zde objevili 6. října 1962 k příležitosti 
vydání singlu Love me do. Skupina zde byla velmi známá také díky 
tomu,  že  obchod  prodával  časopis  Mersey  Beat.  Od  čtyř  hodin 
odpoledne tu Beatles podepisovali svůj první singl.

DE MONTFORT HALL (GRANVILLE 
ROAD, LEICESTER)

Největší místo pro konání koncertů 
v Leicesteru. Beatles zde odehráli 
poslední  koncert  svého  turné  s 
Tommy Roem a Chrisem Montezem 
31. března 1963. Podruhé zde vystoupili v rámci svého podzimního 
britského turné 1. prosince 1963. Naposledy se zde objevili během 
zimního turné 10. října 1964.

ELIZABETHAN BALLROOM (CO-OPERATIVE HOUSE,  PARLIAMENT STREET, 
NOTTINGHAM)

Brian Epstein požádal začátkem roku 1963 Billa Harryho o svolení 
použít  název jeho časopisu a uspořádat exkluzivní  rockové show. 
Poprvé  se  Mersey  Beat  Showcase  uskutečnilo  v  Nottinghamu  7. 
března 1963. Hráli zde Beatles, Gerry & the Pacemakers, Big Three 
a Billy J. Kramer & the Dakotas. Koncert uváděl Bob Wooler. Celkem 
se těchto koncertů uskutečnilo šest.
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EL RIO CLUB (EL RIO BALLROOM,  QUEEN VICTORIA STREET, 
MACCLESFIELD)

Beatles  zde měli  původně vystoupit  19.  ledna 1963,  ale  koncert 
odvolali a přesunuli ho na 23. ledna, kdy tu vystoupili se skupinou 
Wayne Fontana & the Jets. Fontana, vlastním jménem Glyn Ellis, 
zaznamenal  ve  stejný  rok  velký  úspěch  v  nahrávacím  studiu.  V 
následujících třech letech se mu podařilo nahrát deset hitů, které 
se umístili v hitparádě. Mezi ně patřily i písně Hello Josephine, Um 
um um um um um a Game of love. Později se také podílel na vzniku 
alba Paula McCartneyho Tug of war.

EMBASSY THEATRE (BROADWAY, PETERBOROUGH)

Beatles zde vystoupili poprvé 2. prosince 1962. Koncert uspořádal 
jeden z největších britských pořadatelů Arthur Howes. Spolu s nimi 
tu  vystoupili  Frank  Ifield,  Julie  Grantová,  Ted  Taylor  a  Susan 
Copeová. Podruhé zde vystoupili v rámci svého turné s Tommy Roem 
a Chrisem Montezem 17. března 1963.

EMPIRE POOL (EMPIRE WAY, WEMBLEY)

Místo konání prestižních výročních koncertů vítězů cen New Musical 
Express. Časopis byl největším svého druhu v Británii. Koncerty byly 
natáčeny televizí ABC. Beatles zde vystoupili poprvé odpoledne 21. 
dubna 1963 před devíti tisíci diváky. Zahráli skladby Please please 
me, From me to you, Twist and shout a Long tall Sally. Dále zde 
hráli  Cliff  Richard  &  the  Shadows,  Joe  Brown  &  the  Bruvvers, 
Springfields,  Adam Faith,  Mike  Berry,  Brook  Brothers,  Tornadoes, 
Kenny Ball,  Gerry  & the Pacemakers,  Jet  Harris  a  Tony Meehan, 
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Frank Ifield, Mark Wynter a Joe 
Loss & his Orchestra.

Podruhé  zde  Beatles  vystoupili 
26.  dubna  1964  jako  největší 
hvězdy  dne.  Zahráli  písně  She 
loves  you,  You  can't  do  that, 
Twist and shout a Can't buy me 
love.  Televizní  záznam  byl 
odvysílán 10. května.

11.  dubna  1965  se  tu  Beatles 
objevili  znovu  s  písněmi  I  feel 
fine,  She's  a  woman,  Baby's  in 
black, Ticket to ride a Long tall 
Sally.  Televize  odvysílala  záznam  koncertu  18.  dubna.  Spolu  s 
Beatles  tu  hráli  Rolling  Stones,  Dusty  Springfield,  Moody  Blues, 
Wayne Fontana a Tom Jones.

Naposledy tu Beatles hráli 1. května 1966. Zároveň to byl poslední 
koncert skupiny v Británii. Jejich vystoupení bohužel nebylo televizí 
natočeno. Beatles zde zahráli písně I feel fine, Nowhere man, Day 
tripper, If  I  needed someone a I'm down. Dále tu hráli  interpreti 
jako  Spencer  Davis  Group,  Dave Dee,  Dozy,  Beaky,  Mick & Tich, 
Fortunes, Herman's Hermits, Roy Orbison, Overlanders, Alan Price 
Set, Cliff Richard, Rolling Stones, Seekers, Shadows, Small Faces, 
Sounds Incorporated, Dusty Springfield, Crispian St. Peters, Walker 
Brothers, Who a Yardbirds.

EMPIRE THEATRE (HIGH STREET, SUNDERLAND)

Beatles zde vystoupili 9. února 1963 v rámci 
svého  turné  s  Helen  Shapiro.  Podruhé  a 
naposledy tu zahráli 30. listopadu 1963.
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EPSOM REGISTRY OFFICE (EPSOM)

Místo konání svatby George Harrisona a Pattie Boydové 21. ledna 
1966.  Za  svědky  jim  šel  Paul  McCartney  a  Brian  Epstein.  John 
Lennon a  Ringo  Starr  se  nedostavili,  protože  trávili  dovolenou v 
Trinidadu, ale poslali květiny a dary s gratulací. Neil Aspinall a Mal 
Evans  přišli  společně  s  rodinami  obou  novomanželů.  Přípravy  na 
svatbu probíhaly v největším utajení, všichni hosté se místo konání 
dověděli až na poslední chvíli. Po obřadu se konala oslava ve vile 
Kinfauns.  Večírek  byl  pak  v  režii  Briana  Epsteina,  který  pozval 
zaměstnance NEMS a George Martina s manželkou. Následující den 
se  v  sídle  NEMS  v  Argyll  Street  uskutečnila  krátká  tisková 
konference.  Když  se  novináři  ptali,  jak  se  jim  podařilo  svatbu 
utajit, George odpověděl: „Jednoduše. Nikomu jsme o ní neřekli.“ 
Líbánky strávila dvojice na Barbadosu.

FAIRFIELD HALL (PARK LANE, CROYDON)

Beatles  zde  vystoupili  25.  dubna  1963  v  rámci  Mersey  Beat 
Showcase společně se skupinami Gerry & the Pacemakers, Big Three 
a Billy J. Kramer & the Dakotas. Podruhé se zde objevili v sobotu 7. 
září 1963.
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FLORAL HALL BALLROOM (PROMENADE, MORECAMBE)

Beatles zde vystoupili dvakrát, ve středu 29. srpna 1962 a v pátek 
18. ledna 1963.

FLORAL HALL (PROMENADE, SOUTHPORT)

Beatles hráli ve svých začátcích v 
Southportu  velmi  často.  V  této 
hale ale hráli poprvé až 20. února 
1962 společně se skupinami Gerry 
&  the  Pacemakers,  Rory  Storm & 
the  Hurricanes  a  Chris  Hamilton 
Jazzmen.  Znovu  tu  vystoupili  20. 

listopadu 1962 a poté dvakrát během roku 1963, 23. dubna a 15. 
října.

FOX AND HOUNDS (GOSBROOK ROAD, CAVERSHAM)

Restauraci  vlastnila  Paulova  teta  Elizabeth  se  svým  manželem 
Mikem Robbinsem. Paul s Johnem se zde zastavili v dubnu 1960, kdy 
tu  strávili  celý  týden prací  za  barem.  23.  dubna  tu  vystoupili  s 
akustickými kytarami jako duo Nerk Twins.
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FRIAR PARK (PARADISE ROAD, HENLEY-ON-THAMES)

Viktoriánské sídlo se 120 pokoji  koupil v únoru 1969 za 350 tisíc 
liber George Harrison. Dům postavil  Sir  Frank Crisp v  roce 1889. 
George v něm provedl menší změny. Dvě ložnice, koupelnu a šatnu 
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spojil  do  nahrávacího  studia  a  v 
domě  nechal  vybudovat  soukromé 
kino. Na svém albu All things must 
pass vydal také píseň The ballad of 
Sir Francis Crisp. Dům proslul také 
tím,  že  po  vraždě  Johna  Lennona 
nechal  George  na  plot  umístit 
tabulky  v  deseti  jazycích,  které 
zakazovaly vstup.

FUTURIST THEATRE (FORESHORE ROAD, SOUTH BAY, SCARBOROUGH)

Beatles  zde  vystoupili  poprvé  v 
rámci svého podzimního turné 11. 
prosince 1963. Znovu se tu objevili 
v neděli 9. srpna 1964.

GAUMONT (BARKER'S POOL, 
SHEFFIELD)

V  tomto  kině  Beatles  vystoupili 
pouze  jednou,  a  to  8.  prosince 
1965  v  rámci  svého  posledního 
britského  turné.  Na  pódiu  dostal 
Paul  zásah  bonbónem  hozeným  z 
publika, který jen o kousek minul jeho levé oko. Po koncertě trávili 
Beatles čas v klubu nedaleko Sheffieldu.
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GAUMONT (WESTOVER ROAD, BOURNEMOUTH)

Beatles zde vystoupili celkem třikrát. 
Poprvé zde hráli  dva koncerty denně 
během šesti  dnů od 19.  srpna 1963. 
Na koncerty jezdili ve Fordu Zephyr a 
nosili  černá  sametová  saka  a  bílá 
trika. Spolu s  nimi zde hráli  Billy  J. 
Kramer  &  the  Dakotas  a  Tommy 
Quickly.  Jejich  koncerty  nahrával 

místní  zvukový  technik.  Pásky  byly  dány  do  aukce  10.  prosince 
1998.  Obsahovaly  skladby  Roll  over  Beethoven,  Thank  you  girl, 
Chains, From me to you, A taste of honey, I saw her standing there, 
Baby it's you, Boys, She loves you, Twist and shout a instrumentální 
verzi From me to you. Podruhé zde Beatles vystoupili 2. srpna 1964 
společně s Kinks. Naposledy se zde objevili 30. října 1964, kdy tu 
hráli  také  Mary  Wellsová,  Tommy  Quickly,  Sounds  Incorporated, 
Michael Haslam, Remo Four, Rustiks a Bob Bain.

GAUMONT (NEW VICTORIA STREET, BRADFORD)

Na tomto místě se konala  premiéra  první  vánoční  show Beatles. 
Skupina zde vystoupila 21. prosince 1963 společně se skupinou Billy 
J. Kramer & the Dakotas. Show neobsahovalo scénky ani kostýmy, 
které předvedly až v Londýně. Beatles zde hráli už 2. února 1963 v 
rámci  svého  turné  s  Helen  Shapiro.  Za  koncert  dostali  30  liber. 
Protože  se  jednalo  o  první  koncert  tohoto  turné,  byl  natáčen 
televizí ABC a část byla odvysílána v pořadu Thank your lucky stars. 
Na koncertě vystoupila Helen Shapiro, Danny Williams, Kenny Lynch, 
Beatles, Kestrels, Red Price Orchestra, Honeys a uvaděč Dave Allen.

V  tomto divadle také zahájili  Beatles  9.  října 1964  své  největší 
britské  turné.  Za  koncert  už  dostali  850  liber.  Společně  s  nimi 
vystoupili  Mary  Wellsová,  Tommy  Quickly,  Remo  Four,  Michael 
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Haslam,  Rustiks,  Sounds 
Incorporated  a  uvaděč  Bob  Bain. 
Beatles  zahráli  skladby  Twist  and 
shout,  Money,  Can't  buy me love, 
Things  we  said  today,  I'm  happy 
just  to  dance  with  you,  I  should 
have  known  better,  If  I  fell,  I 
wanna be your man, A hard day's 
night a Long tall Sally. Ringo sklidil 
aplaus za píseň I wanna be your man. V šatně je navštívil herec 
Richard Harris s manželkou.

GAUMONT (HALLGATE, DONCASTER)

Beatles  vystoupili  v  tomto  kině 
celkem  třikrát,  vše  v  roce  1963. 
Poprvé v rámci svého turné s Helen 
Shapiro 5. února, potom s Tommy 
Roem  a  Chrisem  Montezem  22. 
března  a  pak  ještě  10.  prosince. 
Během jejich  poslední  návštěvy  s 
nimi udělal rozhovor Dibbs Mather 
a pořad byl odvysílán pod názvem 

Dateline London a Calling Australia.

GAUMONT (PICCADILLY, HANLEY)

Beatles zde 3. března 1963 uskutečnili poslední koncert svého turné 
s Helen Shapiro. Podruhé a naposledy se sem vrátili v neděli 19. 
května s Royem Orbisonem.
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GAUMONT (ST. HELEN'S STREET, IPSWICH)

Beatles zde vystoupili  22. května 
1963 v rámci svého turné s Royem 
Orbisonem. Podruhé se tu objevili 
v sobotu 31. října 1964.

GAUMONT (COMMERCIAL ROAD, SOUTHAMPTON)

Beatles  zde poprvé  vystoupili  20.  května 
1963  v  rámci  turné  s  Royem Orbisonem. 
Vrátili  se  sem  během  svého  podzimního 
turné  v  pátek  13.  prosince  1963  a 
naposledy tu vystoupili 6. listopadu 1964, 
kdy také poskytli rozhovor pro pořad Day 
by day.

GAUMONT (CORPORATION STREET, TAUNTON)

Beatles zde poprvé vystoupili 26. února 1963 v rámci svého turné s 
Helen  Shapiro.  Helen  toho  dne  ale  nevystoupila,  protože  byla 
nachlazená. Hráli tudíž sami s Billiem Davisem, který měl v té době 
hit Tell him. Podruhé a naposledy tu Beatles vystoupili 5. září 1963.
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GAUMONT (SNOW HILL, WOLVERHAMPTON)

Beatles  zde  vystoupili  14.  března 
1963 v rámci turné s Tommy Roem 
a Chrisem Montezem. John Lennon 
byl však nemocen a tak se na pódiu 
objevili bez něho. Podruhé tu hráli 
19. listopadu 1963. John dostal od 
fanoušků  bílého  králíka,  kterého 
pak věnoval Julianovi.

GAUMONT (FOREGATE STREET, WORCESTER)

Beatles  zde  vystoupili  28.  května  1963  v  rámci  turné  s  Royem 
Orbisonem. Vrátili se sem 4. září 1963.

GLENPARK CLUB (LORD STREET, SOUTHPORT)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v listopadu 1961.

GLOBE CINEMA (HIGH STREET, STOCKTON-ON-TEES)

Beatles zde poprvé vystoupili v pátek 22. listopadu 1963 v rámci 
svého podzimního turné. Vrátili se sem ještě 15. října 1964, kdy ve 
svém hotelovém pokoji  poskytli  interview,  které  bylo  odvysíláno 
následujícího dne v televizním pořadu North-East newsview.
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GRANADA CINEMA (ST. PETERS STREET, BEDFORD)

Beatles zde poprvé vystoupili 6. února 1963 v rámci turné s Helen 
Shapiro.  12.  března  tu  koncertovali  s  Tommy  Roem  a  Chrisem 
Montezem, ale John Lennon byl nachlazený a na pódiu se neobjevil.

GRANADA CINEMA (WEST GATE, MANSFIELD)

Beatles zde vystoupili dvakrát v roce 1963, a to 23. února s Helen 
Shapiro a 26. března s Tommy Roem a Chrisem Montezem.

GRANADA CINEMA (CASTLE GATES, SHREWSBURY)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 28. února 1963 v rámci 
turné s Helen Shapiro. Bylo to v den, kdy John s Paulem při cestě 
sem složili píseň From me to you.

GROSVENOR BALLROOM (GROSVENOR ROAD, LISCARD, WALLASEY)

Na žádost Allana Williamse jim pořadatel Les Dodd zajistil několik 
koncertů ve Wirralu a v Grosvenoru. Silver Beetles zde vystoupili 
poprvé 4. června 1960 ve složení John, Paul, George, Stu Sutcliffe a 
Tommy Moore.  O  dva  dny později  tu  vystoupili  znovu  s  kapelou 
Gerry & the Pacemakers. Další jejich koncert se tu uskutečnil 11. 
června,  poté  18.  a  25.  června.  Několikrát  tu  hráli  i  v  červenci. 
Potom se tu objevili až 24. února a 10. března 1961. Jejich poslední 
koncert na tomto místě se uskutečnil  v pátek 15. září 1961, kdy 

152



hráli se skupinou Cliff Roberts & the Rockers.

GROSVENOR ROOMS (PRINCE OF WALES ROAD, NORWICH)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v pátek 17. května 1963 v 
rámci svého turné s Royem Orbisonem.

GUILDHALL (SQUARE, PORTSMOUTH)

Beatles  zde  poprvé  vystoupili  v 
sobotu  30.  března  1963  v  rámci 
svého  turné  s  Tommy  Roem  a 
Chrisem  Montezem.  12.  listopadu 
1963  se  tu  zastavili  na  svém 
podzimním britském turné. Noc ale 
strávili  v  Royal  Beach  Hotelu  v 
Southsea,  protože  nemohli 
vystupovat z důvodu zranění Paula 
McCartneyho. Koncert byl přesunut 
až na 3. prosince.

HAIG DANCE CLUB (HAIG AVENUE, MORETON, WIRRAL)

Na druhém břehu řeky Mersey v tomto klubu vystupovali  Beatles 
pouze jednou v listopadu 1957 jako Quarry Men.
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HESWALL JAZZ CLUB (BARNSTON WOMEN'S INSTITUTE, BARNSTON ROAD, 
HESWALL)

Beatles  zde vystoupili  poprvé v sobotu 24. března 1962 s  místní 
skupinou  Pasadena  Jazzmen.  Na  plakátech  byli  inzerováni  jako 
vítězové žebříčku Mersey Beatu a nahrávací hvězdy Polydoru právě 
se chystající na turné po Evropě (v dubnu totiž odjížděli  to Star 
Clubu v Hamburku). Podruhé se tu objevili 30. června s Big Three, 
to  už  byli  inzerováni  jako  hvězdy  Parlophone.  Poslední  jejich 
koncert se v tomto klubu uskutečnil 25. září 1962.

HIGH PARK FARM (NR. MACHRIHANISH)

Během soužití  Paula McCartneyho s Jane Asherovou jeli  v  červnu 
1966 obhlédnout farmu ve Skotsku. Paul farmu o velikosti 183 akrů 
nakonec koupil. Po rozchodu s Jane se jezdil na toto klidné místo 
uklidňovat, než se vlády nad domem ujala jeho manželka Linda. 
Paul koupil  200 krav a ovce. Zde se mu také zprotivilo  pojídání 
masa z krásných zvířat, které choval na zelených stráních v okolí. 
McCartneyovi  se  definitivně  dali  na  vegetariánství.  Paul  v 
sedmdesátých letech koupil koně, kterým dal jména Drake's drum, 
Honor  a  Cinnamon,  a  poníky  Coconut,  Cookie  a  Sugarfoot. 
Farmaření  se  věnoval  velmi  intenzivně  a  Linda  mu  jednou  k 
vánocům koupila traktor.

HIPPODROME THEATRE (HURST STREET, BIRMINGHAM)

Beatles  zde  poprvé  vystoupili  10.  března  1963  v  rámci  turné  s 
Tommy Roem a Chrisem Montezem. Po koncertě dostal John Lennon 
chřipku  a  následující  tři  koncerty  odehráli  Beatles  bez  něho. 
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Podruhé zde vystoupili v rámci svého 
britského  turné  9.  listopadu  1963. 
Místní policie za účelem této návštěvy 
založila  spis  s  názvem  Operation 
Beatles.

HIPPODROME THEATRE (MIDDLE STREET, 
BRIGHTON)

Beatles zde vystoupili celkem třikrát, 
a to 2. června 1963 v rámci turné s 
Royem Orbisonem, 12. července, kdy hráli se skupinami Fourmost a 
Jimmy  Nicol  &  the  Shubdubs  (bubeník  Jimmy  Nicol  později  na 
několik koncertů nahradil nemocného Ringo Starra), a naposledy 25. 
října 1964.

HIPPODROME THEATRE (HYDE ROAD, ARDWICK GREEN, MANCHESTER)

15. listopadu 1959 do tohoto divadla přijeli Johnny & the Moondogs 
na finále soutěže talentů Star Search, které pořádal Carroll Levis. 
Bylo to také poprvé, kdy skupina vyrazila na koncert mimo oblast 
Merseyside. Protože neměli dost peněz, aby v Manchesteru zůstali 
přes noc, museli se vrátit posledním vlakem do Liverpoolu.

HULME HALL (BOLTON ROAD, PORT SUNLIGHT)

Malá hala s kapacitou 450 lidí se nacházela na druhé straně řeky 
Mersey v objektu, který postavil Viscount Leverhulme v roce 1888. 
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Beatles  zde  v  roce  1962 
vystoupili  čtyřikrát,  a to 7. 
července pro místní  golfový 
klub,  18.  srpna  s  nimi 
poprvé  vystoupil  Ringo,  6. 
října  a  27.  října,  kdy 
poskytli  svůj  první  rozhovor 
pro  rozhlas.  Bylo  to  jen 
místní  rádio  vysílající  v 
nemocnicích.

IMPERIAL BALLROOM (CARR ROAD, NELSON)

Beatles zde poprvé vystoupili v sobotu 11. května 1963 před 2000 
diváky a vrátili se sem 31. července 1963.

INSTITUTE (HINDERTON ROAD, NESTON, WIRRAL)

Od třicátých let ve zdejší tělocvičně organizoval taneční večírky Les 
Dodd. Silver  Beatles  zde vystoupili  2.  června  1960 a  poté každý 
čtvrtek až do 7. července.

INVICTA BALLROOM (HIGH STREET, CHATHAM)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v sobotu 12. ledna 1963.
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KENWOOD (CAVENDISH ROAD, ST. GEORGE'S HILL, WEYBRIDGE)

Na  podnět  správce 
beatlesovských  financí 
Waltera Stracha koupil John 
Lennon  v  červenci  1964  za 
40  tisíc  liber 
sedmadvacetipokojový  dům 
vynikající  svými  vysokými 
štíty  a  cihlovými  komíny. 
Kenwood  nechal  postavit  v 
roce  1913  v  tudorovském 

slohu  Norman  Johnson,  poradce  posledního  liberálního 
ministerského  předsedy  Lloyda  George.  John  kromě  kupní  ceny 
zaplatil dalších třicet tisíc liber za rekonstrukci, kterou navrhl Ken 
Partridge. Nacházely se zde obrovské salóny pro pořádání večírků a 
oslav,  elegantní  jídelna,  v  obývacím pokoji  nechyběl krb a  velká 
barevná  televize.  Kuchyni  vybavila  firma  Hollywood  Modern  a 
Cynthii museli pro její používání vyškolit speciální pracovníci této 
společnosti. Pracovna ve tvaru glóbu byla celá v černé barvě. Dva 
pokoje  v  podkroví  zabrala  Johnova  elektrická  autodráha  značky 
Scalextric, která doprovázela Beatles na jejich turné v roce 1964 a 
vždy  bývala  v  zákulisí  připravena.  John  si  údajně  koupil  celých 
dvacet krabic této autodráhy. Čas trávil John v dopoledním salonu 
vzadu za kuchyní, který mu připomínal pokoj v domě tety Mimi. 
Celá jedna stěna byla zhotovena ze skla, přes které byl vidět bazén 
a zahrada. Druhou stěnu tvořila vestavěná knihovna. John lehával 
na dlouhém proutěném křesle s  podnožkou obklopený suvenýry z 
turné, matčiným pianinem, barevnou televizí  a svými kočkami. V 
zimě trávil čas u krbu, pil velké množství čaje, díval se na televizi a 
četl noviny. John se snažil dům zútulnit tím, že v něm nainstaloval 
starý  jukebox,  brnění  s  gorilí  hlavou,  stůl  s  tivoli,  po  stěnách 
rozvěsil  obrázky  Stuarta  Sutcliffa,  a  do  každého  pokoje  dal 
barevnou  televizi,  která  nepřetržitě  hrála  s  vypnutým  zvukem. 
Kenwood byl však mrtvým místem a John se zde nikdy necítil doma. 
Kromě své  místnosti  byl  jeho  jediným dalším útočištěm hudební 
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pokoj  v  podkroví,  kde  měl  uloženy  své  magnetofony  a  hudební 
nástroje. V tomto pokoji napsal většinu svých písní, desítky z nich 
společně s Paulem, který tu byl častým hostem. V květnu 1968 zde 
společně s Yoko nahrál album Two virgins. 10. prosince 1968, týden 
po  rozvodu  se  Cynthií,  byl  dán  dům  do  prodeje,  a  John  se 
přestěhoval do Tittenhurst Parku v Ascotu. V roce 1994 se objevil 
dům na trhu s nemovitostmi za cenu 950 tisíc liber.

KINFAUNS (CLAREMONT DRIVE, FAIR-MILE ESTATE)

Luxusní vila je skrytá mezi stromy. 
Krátce  po  seznámení  s  Pattií 
Boydovou se na dům přijel podívat 
George Harrison, který ho v červnu 
1964  zakoupil.  Protože  toužil  po 
absolutní  izolaci  před  světem, 
odstranil i nápis Kinfauns, který byl 
umístěn u hlavní silnice, a nechal 
nainstalovat  elektricky  otevíraná 

vrata. Vila se skládala ze dvou křídel oddělených krytým bazénem. 
Poblíž se nacházela reprodukce jedné z Johnových mozaik. George 
zde měl vlastní hudební pokoj, ve kterém shromažďoval své kytary, 
indické  nástroje  a  jukeboxy.  Pokoj  byl  propojen  s  malým 
nahrávacím studiem. V  roce  1969  se  Harrisonovi  přestěhovali  do 
Friar Parku.

KING'S HALL (SHOWGROUNDS, BALMORAL, BELFAST, SEVERNÍ IRSKO)

Dva dny před koncertem dostali Beatles pozvánku na vystoupení pro 
královskou rodinu. Tento koncert se uskutečnil 2. listopadu 1964 a 
navštívilo ho 17400 diváků. Stovky fanoušků je uvítali už na letišti, 
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kde přistáli  o  hodinu později  než bylo plánováno kvůli  mlze nad 
Heathrow.

KING'S HALL (NORTHGATE, BLACKBURN)

Ve městě čtyř tisíc výmolů vystoupili Beatles pouze jednou, a to 9. 
června 1963 v rámci svého turné s Royem Orbisonem.

KING'S HALL (STOKE-ON-TRENT)

Beatles zde vystoupili 26. ledna 1963 po koncertě v klubu El Rio v 
Macclesfieldu vzdáleném 21 mil. Vrátili se sem 19. dubna 1963 v 
rámci přehlídky liverpoolských skupin Mersey Beat Showcase.

KINGSWAY CLUB (PROMENADE, SOUTHPORT)

Krátce poté, co se ujal své funkce manažera, zajistil Brian Epstein 
několik  koncertů  pro  Beatles  na  tomto  místě  nacházejícím  se 
nedaleko Liverpoolu. Poprvé tu Beatles vystoupili 22. ledna 1962. 
Na plakátech byl uveden text 'Pete, Paul, John and George'. Poté tu 
vystupovali ještě několikrát: 29. ledna, 5. a 26. února, 5. března a 
23. července 1962. Během vystoupení 29. ledna nahradil za bicími 
Pete Besta z důvodu nemoci Ringo Starr.
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LABOUR CLUB (DEVONSHIRE ROAD, HIGH PARK, SOUTHPORT)

Asociace klubů Merseyside čítala na 350 členských klubů. Kluby byly 
rozličně politicky orientovány, vystupovali v nich kabaretní umělci, 
komici, country a rockové skupiny. V tomto klubu vystoupili Beatles 
na počátcích své kariéry začátkem roku 1961.

LADY MITCHELL HALL (CAMBRIDGE)

V neděli 2. března 1969 tu poprvé 
vystoupil člen skupiny Beatles bez 
ostatních  členů.  Byl  to  John 
Lennon, který se objevil s Yoko Ono 
před  500  diváky.  Yoko  Ono 
připravila  pořadatele  na 
avantgardní  jazzový  koncert  za 
přítomnosti hudební skupiny, ale o 

Johnovi se nezmínila. Obecenstvo tak bylo velmi překvapeno, když 
Yoko doprovázel v pozadí na kytaru John Lennon. Na závěr koncertu 
se  k  nim připojil  John Tchikai  se  saxofonem a  John  Stevens  na 
perkuse.  Tchikai  hrál  poprvé  s  evropskými  hudebníky.  Zvukový 
záznam vystoupení vyšel na albu Unfinished music No. 2: Life with 
the lions pod titulem Cambridge 1969 a zabral celou první stranu 
desky.

LA SCALA BALLROOM (RUNCORN)

Liverpoolskými  skupinami  často  navštěvované  místo,  které  se 
nacházelo pouhých čtrnáct mil od města. Beatles tu vystoupili až 
16. října 1962 a poté 11. prosince. Na druhém koncertě s nimi hráli 
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Remo Four a Mersebeats.

LAWSON MEMORIAL HOSPITAL (GOLSPIE, SKOTSKO)

Po cestě do Kanady se John Lennon s Yoko Ono rozhodli strávit pár 
dní  volna  ve  Skotsku  a  vzít  s  sebou  také  děti  z  předchozích 
manželství,  Kyoko  a  Juliana.  John  se  rozhodl  celou  cestu  řídit 
automobil, ale po letech, kdy ho vozili různí šoféři, už nebyl tak 
zdatný.  Snad proto 1.  července 1969 v Loch Eborall  při  spatření 
auta jedoucího v protisměru zpanikařil,  nezvládl  řízení  a sjel  do 
příkopu. Všichni byli přepraveni do nemocnice v Golspie, která byla 
vzdálená 25 mil od místa nehody. Johnovi zde sešili bradu celkem 
sedmnácti stehy, Yoko utrpěla šok a pohmožděninu zad, děti vyvázli 
s drobnými odřeninami. John Lennon byl 6. července propuštěn a do 
Londýna  se  vrátil  letadlem.  Nabouraný  automobil  Mini  později 
vystavili na své zahradě v Tittenhurst Parku.

LITTLE THEATRE (HOUGHTON STREET, SOUTHPORT)

Beatles zde vystoupili ráno 27. srpna 1963 na speciálním vystoupení 
pro dokument televize BBC The Mersey sound.

MACDONNA HALL (KŘIŽOVATKA SALISBURY AVENUE A BANKS ROAD, WEST 
KIRBY, WIRRAL)

V šedesátých letech bylo toto místo známé také pod názvem Thistle 
Café.  Beatles  zde  vystoupili  pouze  jednou,  a  to  1.  února  1962. 
Spolu s nimi tu hrál Steve Day & the Drifters. Byl to jejich první 
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koncert, který jim zařídil Brian Epstein. Z Thistle Café se později 
stala restaurace What's cookin?

MAJESTIC BALLROOM (CONWAY STREET, BIRKENHEAD)

Na  rozdíl  od  jiných  sklepních  klubů  byl  tento  sál  v  době  svého 
otevření v roce 1962 velmi luxusní. Patřil pod britskou společnost 
Top  Rank.  Beatles  zde  debutovali  28.  června  1962.  Majestic 
Ballroom brzy hostil liverpoolské skupiny každý den v týdnu. Beatles 
zde vystoupili  ještě několikrát: 5., 12. a 28. července, 17. a 24. 
srpna, 8. a 28. září, 15. října, 22. a 29. listopadu a 15. prosince 
1962. Začátkem roku 1963 se tu objevili ještě 17. a 31. ledna, 21. 
února  a  10.  dubna.  17.  srpna  1962  s  nimi  hrál  na  bicí  Johnny 
Hutchinson, 15. prosince 1962 dostali Beatles speciální ocenění za 
nejlepší skupinu Liverpoolu podle ankety časopisu Mersey Beat. 17. 
ledna  1963  byly  lístky  vyprodány  a  na  ulici  čekalo  dalších  500 
fanoušků, ačkoli  kapacita sálu byla 900 lidí. Beatles tedy zavedli 
novinku - dva koncerty během jednoho večera, oddělené přestávkou 
jako v divadle.

MAJESTIC BALLROOM (HIGH STREET, CREWE)

Beatles zde vystoupili 13. a 20. srpna 1962. O jejich koncertu psal 
časopis Mersey Beat ve článku All change at Crewe.

MAJESTIC BALLROOM (WITHAM, HULL)

Společnost Top Rank vlastnila sály v několika britských městech. Po 
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prvním úspěchu začali Beatles objíždět další stejnojmenné sály. V 
Hullu vystoupili v sobotu 20. října 1962 a poté 13. února 1963.

MAJESTIC BALLROOM (MILL STREET, LUTON)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 17. dubna 1963.

MAJESTIC BALLROOM (WESTGATE ROAD, NEWCASTE-UPON-TYNE)

Beatles zde vystoupili poprvé 28. ledna 1963. Podruhé a naposledy 
se tu objevili 26. června 1963. Po koncertě se vrátili do hotelu a 
John napsal píseň She loves you.

MANLEY HALL (MANLEY HILL ROAD, SUTTON COLDFIELD)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v pátek 1. února 1963. Ve 
stejný den hráli v devět mil vzdáleném Tamworthu.

MARINE HALL BALLROOM (ESPLANADE, FLEETWOOD)

Beatles zde vystoupili pouze jednou v sobotu 25. srpna 1962.
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MATRIX HALL (FLETCHAMSTEAD HIGHWAY, COVENTRY)

Beatles zde vystoupili v sobotu 17. listopadu 1962. Bylo to jejich 
první  britské  vystoupení  po  návratu  z  druhé  stáže  v  Hamburku. 
Společně s nimi tu hráli Mark Allen Group a Lee Teri.

MEMORIAL HALL (CHESTER WAY, NORTHWICH)

V městě nacházejícím se 25 mil od Liverpoolu 
debutovali Beatles 23. června 1962. Hala byla 
známá také pod názvem Victory. Vystoupili zde 
ještě 15. září a 1. prosince 1962, 27. dubna, 6. 
července a 14. září 1963.

MERSEY VIEW (OVERTON HILLS, FRODSHAM, WARRINGTON)

Základna mnoha liverpoolských skupina se nacházela dvanáct mil od 
města. Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v sobotu 20. dubna 
1963.  V  současnosti  toto  místo  stále  funguje,  ale  pod  názvem 
Mersey View Country Club.

MUSEUM HALL (HENDERSON STREET, BRIDGE OF ALLAN)

Předposlední  zastávka  na  pětidenním  turné  Beatles  po  Skotsku. 
Vystoupili zde 5. ledna 1963.
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MUSIC HALL (SQUARE, SHREWSBURY)

Beatles zde vystoupili dvakrát na pozvání Lewise Buckleyho, a to 
14. prosince 1962 a poté 26. dubna 1963.

NEW SPRINGFIELD BALLROOM (JANVRIN ROAD,  ST.  SAVIOUR,  OSTROV 
JERSEY)

Ostrovy mezi Británií a Francií byly objeveny v roce 1066. Kromě 
slunného  ostrova  Jersey  patří  mezi  největší  další  tři:  Guernsey, 
Alderney  a  Sark.  Většinou  jsou  na  místních  obchodech  a 
restauracích  dvojjazyčné  cedule,  protože  ostrovy  jsou 
vyhledávaným  místem  dovolené  nejen  Britů,  ale  i  Francouzů. 
Beatles vystoupili na ostrově Jersey 6., 7., 9. a 10. srpna 1963.

NORTHERN MEETING HALL (CHURCH STREET, INVERNESS)

V sobotu 21. května 1960 tu Silver  Beetles vystoupili  na druhém 

165



koncertě  skotského  turné,  během  kterého  doprovázeli  zpěváka 
Johnnyho Gentleho. Společně s nimi tu hráli Ronnie Watt a Chekkers 
Rock Dance Band.

OASIS CLUB (LLOYD STREET 47/47, MANCHESTER)

Sklepní  klub  byl  často  označován  titulem Manchesterský  Cavern. 
Klub  vlastnila  společnost  Kennedy  Street  Enterprises,  vedoucím 
klubu byl Tony Stuart, který hrál také ve vlastní jazzové skupině. 
Beatles zde poprvé vystoupili 2. února 1962 se skupinou Allan Dent 
Jazz Band. Dále se tu objevili 29. září a 8. 
prosince 1962. Naposledy tu vystoupili 22. 
února 1963.

ODEON (NEW STREET, BIRMINGHAM)

Beatles  zde  vystoupili  dvakrát,  a  to  11. 
října 1964 a 9. prosince 1965.

ODEON (WINCHCOMBE STREET, CHELTENHAM)

V  pátek  1.  listopadu  1963  zde  Beatles 
zahájili  své  podzimní  turné  po  Británii. 
Společně  s  nimi  tu  hrály  skupiny  Brook 
Brothers,  Rhythm  &  Blues  Quartet, 
Vernons Girls, Peter Jay & the Jaywalkers 
a Kestrels. Koncert uváděl Kanaďan Frank 
Berry.  Beatles  zahráli  skladby  I  saw  her 
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standing there, From me to you, All my loving, You really got a hold 
on me, Roll over Beethoven, Boys, Till there was you, She loves you, 
Money a Twist and shout.

ODEON (RENFIELD STREET, GLASGOW)

Beatles  zde  poprvé  vystoupili  v 
pátek 7. června 1963. Poté se zde 
objevili 30. dubna 1964. Po tomto 
koncertě se všichni členové Beatles 
rozprchli  na  měsíční  dovolenou. 
Třetí  vystoupení  Beatles  se 
uskutečnilo  21.  října  1964  a 
naposledy  tu  hráli  v  pátek  3. 
prosince 1965, kdy tu zahájili  své 

poslední britské turné. Zahráli skladby I feel fine, She's a woman, If 
I  needed someone, Act naturally,  Nowhere man, Baby's  in black, 
Help!, We can work it out, Yesterday, Day tripper a I'm down.

ODEON (EPSOM ROAD, GUILDFORD)

Většinu  koncertů  Beatles  v  britských  kinech  nebo  divadlech  jim 
zajistil Arthur Howes. Výjimkou bylo vystoupení v tomto kině, které 
jim v pátek 21. června 1963 zajistil  John Smith. Spolu s nimi tu 
vystoupili  Lance  Fortune,  Jimmy  Crawford,  Hayseeds,  Vampires, 
Rocking Henri, Messengers a Vikings.
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ODEON (HEADROW, LEEDS)

Beatles  zde  vystoupili  dvakrát 
během roku 1963. Poprvé to bylo 
5. června v  rámci  turné s  Royem 
Orbisonem a skupinou Gerry & the 
Pacemakers, podruhé 3. listopadu, 
kdy tu hráli s kapelou Peter Jay & 
the  Jaywalkers  a  Brook  Brothers. 
Část  druhého  koncertu  byla 
nahrána.  Do  Odeonu  se  Beatles 

vrátili 22. října 1964, kdy tu s nimi vystoupili Mary Wellsová, Tommy 
Quickly, Remo Four, Michael Haslam, Rustiks a Bob Bain.

ODEON (LLANDUDNO)

Beatles zde celý týden vystupovali s Billym J. Kramerem a Tommy 
Quicklym. Začali 12. srpna 1963 a skončili v sobotu 17. srpna.

ODEON (DUNSTABLE ROAD, LUTON)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v pátek 6. září 1963.

ODEON (OXFORD STREET, MANCHESTER)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 30. května 1963 během 
svého  turné  s  Royem  Orbisonem  a  skupinou  Gerry  &  the 
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Pacemakers. Zahráli skladby Some other 
guy, Do you want to know a secret?, Love 
me do, From me to you,  Please please 
me, I saw her standing there a Twist and 
shout.  Na  jejich  vystoupení  se  přišel 
podívat  Derek  Taylor,  který  se  později 
stal osobním asistentem Briana Epsteina, 

tiskovým mluvčím Beatles a tiskovým mluvčím firmy Apple. V roce 
1963 byl však pouhým dopisovatelem deníku Daily Express, kde měl 
vlastní sloupek Taylor on Saturday a občas udělal rozhovor s nějakou 
populární hvězdou.

ODEON (ANGEL ROW, NOTTINGHAM)

Beatles  zde  vystoupili  poprvé  23.  května  1963  v  rámci  turné  s 
Royem Orbisonem. Poté se tu objevili ještě 12. prosince 1963 a 5. 
listopadu 1964.

ODEON (SOUTH STREET, ROMFORD)

Beatles  zde  vystoupili  pouze 
jednou,  a  to  v  neděli  16.  června 
1963.  Koncert  jim  zajistil  John 
Smith a hráli společně se skupinami 
Gerry  &  the  Pacemakers,  Billy  J. 
Kramer  &  the  Dakotas  a  Vikings. 
Všechny tři  liverpoolské skupiny v 
ten  týden  okupovaly  první  tři 
příčky britské hitparády, Beatles s 
písní  From  me  to  you,  Gerry  s 
hitem I like it a Billy J. Kramer se singlem Do you want to know a 
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secret.  Program  koncertu  byl  udělán  na  vynikající  úrovni  a 
obsahoval  několik fotografií  Beatles. Oba koncerty byly toho dne 
vyprodány a před kinem na Beatles čekalo 2000 fanoušků, kteří jim 
zkoušeli vlézt do auta. Šest dívek bylo vybráno, aby se mohli  jít 
podívat za skupinou do šatny. Mezi nimi byla také místní královna 
krásy  Maureen  Coxová.  Po  koncertě  Beatles  odjeli  taxíkem  do 
hotelu Parkside.

ODEON (HIGH STREET, SOUTHEND-ON-SEA)

Beatles zde vystoupili poprvé 31. května 1963 v rámci svého turné s 
Royem Orbisonem před vyprodaným sálem s 2100 místy. Podruhé a 
naposledy  se  tu  objevili  v  pondělí  9.  prosince  1963.  Lístky  na 
koncert byly vyprodány během jediného dne, někteří nedočkavci na 
ně čekali již od předchozího večera. Skupina přijela do Odeonu ve 
14:30  hodin.  Protože  nesměli  Beatles  z  bezpečnostních  důvodů 
opustit kino, Neil Aspinall jim objednal jídlo až do šatny. Společně s 
nimi  tu  vystoupili  kapely  Peter  Jay  &  the  Jaywalkers  a  Brook 
Brothers.  Beatles  zahráli  šestnáct  písní  včetně Love  me do,  Roll 
over Beethoven, Please please me, From me to you, She loves you, I 
want to hold your hand a Twist and shout.

ODEON (LORD STREET, SOUTHPORT)

Beatles zde vystoupili poprvé 1. března 1963 v rámci turné s Helen 
Shapiro. Poté tu odehráli deset koncertů během pěti večerů od 26. 
do 30. srpna 1963. Hráli skladby Roll over Beethoven, Thank you 
girl, Chains, A taste of honey, She loves you, Baby it's you, From me 
to you, Boys, I saw her standing there a Twist and shout. Dvě písně, 
She  loves  you  a  Twist  and  shout,  natočila  televize  BBC  pro 
dokument The Mersey sound. Společně s Beatles tu hráli Gerry & 
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the  Pacemakers,  Fourmost,  Billy 
Baxter, Tommy Quickly, Tommy Walls a 
Beryl, Garry and Lee and the Sons of 
the Piltdown Men.

ODEON (CENTRE, WESTON-SUPER-MARE)

Beatles  zde  vystoupili  pouze 
jednou, ale v průběhu šesti večerů 
od  pondělí  22.  do  soboty  27. 
července  1963.  Během  pobytu  v 
tomto městě s nimi fotograf Dezo 
Hoffmann  strávil  celé  jedno 
odpoledne  a  udělal  několik  velmi 

pěkných snímků na místní  pláži.  Jsou to ony známé fotografie  s 
Beatles  v  pruhovaných  barevných  viktoriánských  plavkách.  Vznikl 
také  patnáctiminutový  černobílý  němý  film.  Jeho  záběry  byly 
poprvé uvedeny 3. prosince 1982 v pořadu The tube.

OPERA HOUSE (CHURCH 
STREET, BLACKPOOL)

Beatles  zde  vystoupili 
dvakrát,  a  to  28.  července 
1964 a 16. srpna 1964 před 
odletem do Spojených států.
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PALACE THEATRE CLUB (TURNCOAT LANE, OFFETON, STOCKPORT)

Pro  Beatles  naprosto  neobvyklé  vystoupení  se  odehrálo  v  tomto 
kabaretním klubu 13. června 1963.

PALAIS BALLROOM (QUEENS ROAD, ALDERSHOT)

Beatles zde vystoupili v sobotu 9. prosince 1961. Koncert jim zajistil 
Sam Leach, který se v té době chtěl ujmout Beatles  jako jejich 
manažer. Během koncertu je fotografoval Dick Matthews. Cesta do 
Aldershotu na jihu Británie jim zabrala devět hodin, protože v té 
době  ještě  neexistovala  dálnice.  Koncert  dopadl  bídně,  protože 
neměl žádnou propagaci. Večer tak přišla pouhá čtveřice lidí. Po 
koncertě odjeli Beatles se Samem Leachem do londýnského klubu 
Blue  Gardenia,  který  vedl  Brian  Casser  ze  skupiny  Cass  &  the 
Cassanovas.

PAVILION (NORTH PARADE, BRIDGE ROAD, BATH)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 10. června 1963 v rámci 
turné s Royem Orbisonem.

PAVILION GARDENS BALLROOM (ST. JOHN'S ROAD, BUXTON)

Beatles zde vystoupili v sobotu 6. dubna 1963 se skupinou Trixons. 
Podruhé a naposledy se zde objevili 19. října 1963.
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PLAYHOUSE THEATRE (ST. JOHN'S ROAD, MANCHESTER)

Divadlo  bylo  používáno  společností  BBC  k  natáčení  živých 
rozhlasových  záznamů.  Beatles  zde  vystoupili  poprvé  7.  března 
1962.  Pořad  se  jmenoval  Teenager's  turn  a  byl  odvysílán 
následujícího dne. Skupina zahrála skladby Dream baby, Memphis 
Tennessee a Please Mr. Postman. Nahráli ještě píseň Hello little girl, 
která ale odvysílána nebyla. Producentem byl Peter Pilbeam.

Beatles zde dále nahráli čtyři pořady Here we go, které produkoval 
Peter Pilbeam. První se nahrával 10. června 1962 a odvysílán byl 15. 
června. Beatles zahráli písně Ask me why, Besame mucho a A picture 
of  you.  Mezi  diváky  byli  členové  liverpoolského  fanklubu,  kteří 
přijeli do Manchesteru. Další díl pořadu Here we go zde byl nahrán 
26. října 1962 a bylo to první Ringovo účinkování v rádiu. Beatles 
zahráli písně Love me do, A taste of honey a P.S. I love you. Skladba 
Sheila odvysílána nebyla. 16. ledna 1963 tu nahráli  písně Chains, 
Please please me a Ask me why. Pořad byl odvysílán 25. ledna, ale 
neobjevila se v něm píseň Three cool cats. 6. března 1963 tu nahráli 
další  pořad, který byl odvysílán 12. března. Beatles zahráli  písně 
Misery, Do you want to know a secret?, Please please me a I saw her 
standing there.

PLAZA BALLROOM (HALESOWEN ROAD, OLD HILL, DUDLEY)

Beatles  zde  vystoupili  11.  ledna  1963  během mrazivého  večera. 
Druhý  večerní  koncert  byl  kvůli  vichřici  odvolán.  Podruhé  a 
naposledy tu Beatles vystoupili 5. července 1963 se skupinou Denny 
&  the  Diplomats,  ve  které  hrál  pozdější  kytarista  Wings  Denny 
Laine.
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PLAZA BALLROOM (QUEEN STREET, ST. HELENS)

Sál byl otevřen v roce 1956 a v roce 1958 v něm začaly vystupovat 
místní rockové skupiny. V roce 1959 byl klub otevřen čtyři dny v 
týdnu a stal se více exkluzivním. Během večera tu hrály většinou tři 
skupiny. Vystupovalo zde mnoho liverpoolských skupin včetně Gerry 
& the Pacemakers,  Fourmost,  Swinging  Bluejeans,  Merseybeats  a 
Searchers.  Beatles  zde  vystoupili  poprvé  25.  června  1962  se 
skupinou Big Three. Dále se tu objevili 2., 9. a 16. července 1962. 
Poslední jejich vystoupení se zde uskutečnilo 4. března 1963.

PRINCESS THEATRE (TORBAY ROAD, TORQUAY)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v sobotu 18. srpna 1963. 
Před koncertem ještě  natáčeli  pro pořad Thank  your lucky  stars 
písně She loves you a I'll get you.

PUBLIC HALL (LUNE STREET, PRESTON)

Beatles zde poprvé vystoupili  v pátek 26. října 1962. Společně s 
nimi tu hrála místní skupina Mike Berry & the Outlaws a Syd Munson 
Orchestra. Beatles se sem vrátili ještě v pátek 13. září 1963.

QUEENS HALL (SOVEREIGN STREET, LEEDS)

Beatles zde vystoupili za silného deště v pátek 28. června 1963 se 
skupinou Paramount Jazz Band. V sále bylo 3200 diváků.
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QUEENS HALL (VICTORIA ROAD, WIDNES)

Budova  divadla  byla 
otevřena  v  roce  1957. 
Koncert  ve  dvanáct  mil 
vzdáleném městě zajistil pro 
Beatles jejich manažer Brian 
Epstein,  aby  rozšířil 
povědomí  lidí  o  této 
skupině.  Beatles  zde 
vystoupili  poprvé  3.  září 
1962 s kapelou Rory Storm & 
the  Hurricanes.  Poté  se  tu 
objevili ještě 10. a 16. září. 

22. října 1962 tu hráli se skupinou Lee Curtis & the All Stars, ve 
které hrál jejich bývalý bubeník Pete Best. Poslední koncert Beatles 
se tu uskutečnil 18. února 1963.

QUEENS HOTEL (PROMENADE, SOUTHPORT)

V přízemí hotelu byl umístěn jazzový klub, který nesl název Django 
(po  jazzovém  kytaristovi  Django  Reinhardtovi).  Ačkoli  v  něm 
vystupovali  převážně  jazzové  skupiny,  6.  prosince  1962  tu 
zaznamenali velký úspěch Beatles.

QUEENS THEATRE (BANK HEY STREET, BLACKPOOL)

Beatles zde vystoupili dvakrát, a to v neděli 21. července 1963 a 4. 
srpna 1963.
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REGAL BALLROOM (LEOPOLD STREET, NAIRN)

Místo  konání  předposledního  koncertu  skotského  turné  Silver 
Beatles  a  Johnnyho  Gentleho,  kteří  zde  vystoupili  v  pátek  27. 
května 1960.

REGAL CINEMA (ST. ANDREWS STREET, CAMBRIDGE)

Beatles zde vystoupili poprvé 9. března 1963 v rámci turné s Tommy 
Roem a Chrisem Montezem. Podruhé a naposledy se tu objevili 26. 
listopadu 1963 v rámci svého podzimního turné po Británii.

REGAL CINEMA (ST. ALDGATE STREET, GLOUCESTER)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 18. března 1963 v rámci 
turné s Tommy Roem a Chrisem Montezem.

REGAL CINEMA (KIRKGATE, WAKEFIELD)

Beatles zde vystoupili  pouze jednou, a to 7. února 1963 v rámci 
turné s Helen Shapiro.
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REGENT DANSETTE (HIGH STREET, RHYL)

Beatles zde vystoupili v sobotu 14. července 1962. Bylo to jejich 
první vystoupení ve Walesu. Vstupné činilo pět šilinků (25 pencí) a 
společně s nimi tu hrála další liverpoolská skupina Strangers.

REMBRANDT (BASKERVYLE ROAD, HESWALL)

V červenci  1964  koupil  Paul  McCartney za  8750  liber  tento  dům 
svému otci. Nachází se patnáct mil od Liverpoolu a je v něm pět 
ložnic a vinný sklípek. Dalších 8000 liber Paul McCartney investoval 
do centrálního vytápění a vnitřní výzdoby. Paulův otec se do domu 
nastěhoval, ale v liverpoolské Forthlin Road zůstal bydlet Mike. Ten 
byl při první návštěvě svého otce ohromen rozdílem mezi oběma 
domy.

RESCUE HALL (PETERHEAD)

Místo posledního koncertu Silver Beetles s Johnnym Gentlem, který 
se tu uskutečnil 28. května 1960. Gentle zůstal ve Skotsku a Silver 
Beetles se následujícího dne vrátili  do Liverpoolu. Do Skotska se 
měli  v  červenci  vrátit  jako  doprovodná  skupina  dalšího  zpěváka 
Dickieho Pridea, ale z turné sešlo.

RIALTO THEATRE (FISHERGATE, YORK)

Beatles zde poprvé vystoupili 27. února 1963 v rámci turné s Helen 
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Shapiro.  Ta však tento den neúčinkovala,  protože byla nemocná. 
Během cesty  autobusem do  dalšího  města  složili  John  s  Paulem 
píseň From me to you. Jejich další koncert se zde uskutečnil 13. 
března 1963 v rámci turné s Tommy Roem a Chrisem Montezem. 
Tentokrát  se  na  pódiu  kvůli  nachlazení  neobjevil  John  Lennon. 
Jejich třetí vystoupení se zde uskutečnilo 29. května 1963 v rámci 
turné  s  Royem  Orbisonem  a  naposledy  tu  hráli  v  rámci  svého 
podzimního turné 27. listopadu 1963.

RINK BALLROOM (PARK LANE, SUNDERLAND)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 14. května 1963.

RITZ BALLROOM (YORK ROAD, KING'S HEATH, BIRMINGHAM)

Beatles  zde  poprvé  vystoupili  v  pátek  15.  února  1963  poté,  co 
zrušili původní termín 11. ledna.

RITZ BALLROOM (PROMENADE, RHYL)

Beatles zde vystoupili v pátek 19. a v sobotu 20. července 1963.

RITZ CINEMA (FISHERWICK PLACE, BELFAST, SEVERNÍ IRSKO)

Beatles  zde vystoupili  8.  listopadu 1963.  O jejich bezpečnost  se 

178



staralo 300 policistů.

RITZ CINEMA (GORDON STREET, LUTON)

Beatles zde vystoupili  pouze jednou, a to v rámci svého zimního 
turné 4. listopadu 1964.

RIVERPARK BALLROOM (OFF LOVE STREET, CHESTER)

Beatles zde vystoupili s menším problémem 16. srpna 1962, kdy s 
nimi nakonec hrál na bicí Johnny Hutchinson. Další koncert se tu 
konal o svatební noci  Johna Lennona 23. srpna 1962. Společně s 
nimi tu byla skupina Remo Four, kteří hráli několik písní, které měli 
v repertoáru také Beatles. Ti je nakonec museli z pódia vyhodit, 
aby měli  co  hrát.  Další  vystoupení  Beatles  se  tu uskutečnilo  30. 
srpna  1962  se  skupinou  Gerry  &  the  Pacemakers  a  Bobem 
Woolerem. Naposledy tu hráli 13. září 1962.

ROYAL HALL (RIPON ROAD, 
HARROGATE)

Beatles  zde  vystoupili  pouze 
jednou,  a  to  v  pátek  8.  března 
1963 v rámci turné s Tommy Roem 
a Chrisem Montezem.
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ROYAL LIDO BALLROOM (CENTRAL BEACH, PRESTATYN)

Royal  Lido  bylo  oficiálně  otevřeno  v  červnu  1960.  Jednalo  se  o 
prestižní  sál  s  velkým  tanečním  parketem,  který  spravoval  F.E. 
Jackson.  Liverpoolské  skupiny  zval  do  Prestatynu  agent  Joe 
Flannery. Beatles tu poprvé vystoupili 24. listopadu 1962. Dále tu 
hráli Lee Curtis & the All Stars (s bývalým bubeníkem Beatles Pete 
Bestem), Billy Kramer with the Coasters a Johnny Templar & the Hi-
Cats.

ROYALTY THEATRE (CITY ROAD, CHESTER)

Beatles  v  tomto  městě  na  druhé 
straně  řeky  Mersey  vystoupili 
několikrát.  V  hlavním  divadle 
Royalty  však  pouze  jednou,  a  to 
15. května 1963.

SAVOY BALLROOM (SOUTH PARADE, SOUTHSEA, PORTSMOUTH)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v neděli 7. dubna 1963.

SOUTHERN SPORTING CLUB (CORONA,  BIRCH STREET,  HYDE ROAD, 
MANCHESTER)

V  okolí  Liverpoolu  začátkem  šedesátých  let  zanikaly  kluby 
provozující  jinou než rockovou hudbu. V Manchesteru a  v  jiných 
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částech  Británie  tomu však  bylo  naopak.  Brian  Epstein  se  snažil 
přiblížit  Beatles  starší  generaci  obyvatel  tím,  že  pro  ně  zajistil 
několik vystoupení v  kabaretních klubech jako byl tento.  Beatles 
zde hráli 13. června 1963. Ve stejný den hráli také v Palace Theatre 
Clubu poblíž Stockportu.

SPRINGFIELD BALLROOM (JANVRIN ROAD, ST. SAVIOUR, OSTROV JERSEY)

Jedno z míst, na kterém vystoupili Beatles během svého týdenního 
angažmá na ostrovech mezi Británií a Francií, které jim domluvil 
John Smith. Beatles zde hráli 6. a 7. srpna a poté 9. a 10. srpna 
1963.

ST. BRIDGET'S CHURCH (CARROG)

Původní  kostel  bych  zničen 
požárem a  v  roce  1611  byl 
postaven nový. V roce 1852 
byla  zahájena  jeho 
přestavba,  která  byla 
dokončena v roce 1867. 24. 
listopadu  1964  si  v  tomto 
kostele  v  severním  Walesu 
vzal  James  McCartney  svou 

druhou manželku Angelu Lucii Williamsovou z Northwoodu. Vikářem 
kostela byl v tu dobu reverend D.J. Bevan, který jeden čas působil 
také jako kaplan ve Walton Hospital v Liverpoolu, kde se narodil 
Paul  McCartney a  kde jeho matka Mary pracovala jako zdravotní 
sestra. Vikář se svou ženou byli přáteli McCartneyových. V pátek 7. 
června 1968 si v tomto kostele vzal Peter Michael McCartney o rok 
mladší  kadeřnici  Angelu  Fishwickovou.  Za  svědka  jim  šel  Paul 
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McCartney,  který  přijel  svým zeleným automobilem Aston  Martin 
D.B.6 se svou přítelkyní Jane Asherovou.

ST. JAMES' SWIMMING BATHS (ST. JAMES STREET, DONCASTER)

Beatles v tomto krytém plaveckém bazénu, ve kterém se pořádali 
také taneční večery, vystoupili pouze jednou 20. února 1963.

ST. THOMAS' HALL (KEITH)

Silver Beetles tu vystoupili na svém turné s Johnnym Gentlem 25. 
května 1960.

STOWE SCHOOL (STOWE)

Britská  státní  internátní  škola 
rozkládající  se  na  750  akrech 
úrodné  půdy  v  hrabství 
Buckinghamshire  byla  dějištěm 
neobvyklého  vystoupení  Beatles, 
které se zde uskutečnilo 4. dubna 
1963.  Neobvyklé  bylo  proto,  že 
diváky byli pouze hoši z chlapecké 

školy, kteří seděli způsobně na svých sedadlech a tiše poslouchali. 
Brian  Epstein  domluvil  koncert  na  základě  pozvání  jednoho 
liverpoolského žáka Davida Moorese. Skupina vystoupila  ve školní 
Roxburgh Hall a jeden z žáků koncert nahrával. David Moores se po 
vystudování stal předsedou fotbalového klubu FC Liverpool.
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SUBSCRIPTION ROOMS (STROUD)

Beatles zde vystoupili v neděli 31. března 1962. Koncert domluvil 
Brian  Epstein  přes  agenturu  Cana  Variety.  Společně  s  Beatles  tu 
vystoupili Rebel Rousers. Beatles se sem vrátili ještě 1. září 1962.

SUNNY HEIGHTS (ST. GEORGE'S ROAD, WEYBRIDGE)

Tento  dům  koupil  Ringo  Starr  po 
svatbě s Maureen v roce 1965. Stál 
ho  37  tisíc  liber  a  Ringo  ho 
zhodnotil  dalšími  40 tisíci.  Žili  tu 
pak  celé  tři  roky.  V  domě  nebyl 
bazén,  ale  byl  zde  malý  bar 
jménem  Flying  cow  vyzdobený 
kovbojským  opaskem,  který 

Ringovi věnoval Elvis Presley. V garáži stála tři auta, Mini Cooper, 
Facel  Voga  a  Land Rover.  V  domě bydleli  také  dva  psi,  Daisy  a 
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Donovan, a malý pudlík jménem Tiger. Žilo tu také devět koček. 
Když se John Lennon stěhoval do Spojených států, Ringo tento dům 
prodal a od Johna koupil  za dva milióny liber Tittenhurst Park v 
Ascotu.

THREE COINS CLUB (FOUNTAIN STREET, MANCHESTER)

Klub byl otevřen v říjnu 1961 a název dostal podle filmu Three coins 
in the fountain. Spoluvlastníkem klubu byl Jimmy Savile, který sem 
pozval  v  listopadu 1961  skupinu  Beatles.  Za  koncert  dostali  pět 
liber. Podruhé tu vystoupili 27. ledna 1963.

TITTENHURST PARK (SUNNINGDALE)

Georgiánské  sídlo  se  rozkládá  na 
70  akrech  kopcovitého  terénu  v 
Sunningdale.  John  Lennon  ho 
koupil za 150 tisíc liber v roce 1969 
a  během  srpna  se  do  něho 
nastěhoval.  Dům  měl  sedm 
hlavních  ložnic,  tři  přijímací 

pokoje, velkou kuchyň a místnosti pro hosty. Třista let starý dům je 
dodnes obklopen vzácnými dřevinami, které jsou chráněny státem, 
k  domu patří  farma a  domek vrátného.  John Lennon na vstupní 
dveře umístil nápis 'This is not here'. 9. září 1973 koupil dům Ringo 
Starr, který se sem nastěhoval s Maureen a jejich třemi dětmi. K 
domu přibyl bazén a sauna. Osmistopé nahrávací studio, kde John 
Lennon  natočil  album  Imagine,  bylo  přejmenováno  na  Startling 
Studio. V roce 1979 koupil od Ringa dům šejk Zayed bin Sultan al-
Nahyan za cenu devět milionů dolarů. Dalších 72 milionů dal šejk za 
kompletní rekonstrukci. V každé místnosti se objevil lustr za 100 
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tisíc dolarů, byl přistavěn bazén a propojen se stávajícím tunelem. 
V  zahradě  nechal  postavit  mešitu.  Johnovy  kresby  na  stěnách 
pokojů byly zničeny.

TOWER BALLROOM (NEW BRIGHTON)

Jedna z největších hal v okolí řeky Mersey 
měla  kapacitu  pět  tisíc  návštěvníků. 
Sportovní  hala  byla  postavena  po  vzoru 
pařížské Eiffelovky celá ze železa a její věž 
byla vyšší než proslavená věž v Blackpoolu. 
Jako  vrátný  zde  pracoval  dědeček  George 
Harrisona. Jako první objevil velký potenciál 
této haly  Sam Leach a 10.  listopadu 1961 
zde uskutečnil akci Operation big beat, na 
které  se  představilo  mnoho  liverpoolských 
skupin.  Beatles  zde  vystoupili  od  osmé 
hodiny  večerní.  Před  druhým  koncertem, 

který odehráli půl hodiny před půlnocí, stihli vystoupit v Knotty Ash 
Village Hall. Vstupenky na tuto akci se prodávaly také v Epsteinově 
obchodě NEMS, tudíž Beatles pro něho nemohli později být takovým 
překvapením, jak se všeobecně tvrdí. Na koncert se přišly podívat 
tři  tisíce diváků.  Vysoká  návštěvnost  byla  zajištěna také tím, že 
Sam Leach si pronajal autobusy, které sem svezly zájemce z okolí, 
především ze samotného Liverpoolu.

V pátek 24. listopadu 1961 se celá akce pro velký úspěch opakovala, 
tentokrát  pod  názvem  Operation  big  beat  II.  Kromě  Beatles  tu 
vystoupili Rory Storm & the Hurricanes, Gerry & the Pacemakers, 
Remo Four, Earl Preston & the Tempest Tornadoes a Faron & the 
Flamingos. Vstupné činilo 30 pencí. Během vystoupení Beatles se k 
nim na dvě písničky přidal americký zpěvák Davy Jones. 1. prosince 
1961  Beatles  vystoupili  na  další  show  společně  s  pěti  dalšími 
skupinami  před 2000  diváky.  8.  prosince 1961  oživil  akci  africký 
zpěvák  Danny  Williams  s  hitem  Moon  river.  Poslední  akce  Sama 
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Leache  v  roce  1961  se  tu 
uskutečnila  15.  prosince.  Kromě 
Beatles  tu  vystoupili  Cass  &  the 
Cassanovas,  Big  Three  a  další 
liverpoolské skupiny. První akce v 
novém roce se uskutečnila v pátek 
12. ledna 1962 pod názvem Twist 
around the Tower. Kromě Beatles tu vystoupili  Rory Storm & the 
Hurricanes, Strangers, Mr. Twist & the Twistettes a Mel Turner & the 
Bandits.  Beatles  zde  dále  vystoupili  19.  ledna  a  poté  15.  února 
1962, kdy se přišlo na koncert podívat 3500 diváků. Následující den 
tu Beatles hráli znovu. Dále tu vystoupili 23. února, 2. března na 
akci Mad March rock ball a 6. dubna před odjezdem do Hamburku 
společně  se  skupinami  Howie  Casey  & the  Seniors,  Gerry  & the 
Pacemakers, Rory Storm & the Hurricanes a Big Three.

Další zdejší vystoupení Beatles se konalo už pod taktovkou Briana 
Epsteina a uspořádal ho Bob Wooler. 21. června 1962 tu vystoupili 
společně s Brucem Channelem, kterého proslavil hit Hey baby!. Dále 
tu  hráli  Statesmen,  Big  Three  a  Four  Jays.  29.  června  1962  se 
uskutečnila  další  Operation  big  beat,  na  které  nechyběli  ani 
Beatles. Další Epsteinova prezentace se konala 27. července, kdy tu 
Beatles vystoupili se skupinami Statesmen, Big Three, Steve Day & 
the Drifters a Four Jays. 17. srpna tu s nimi hrál na bicí Johnny 
Hutchinson. 14.  září  se uskutečnila  další  Leachova Operation big 
beat  V.,  na  které  vystoupilo  šest  liverpoolských  skupin  včetně 
Beatles. 21. září tu pak Beatles vystoupili na narozeninové oslavě 
Roryho Storma.

Na  dalším  vystoupení  tu  Beatles  uvítali  po  svém  boku  Little 
Richarda, kterému Brian Epstein zaplatil za koncert 500 liber. Dále 
tu hráli Lee Curtis & the All Stars, Big Three, Billy J. Kramer & the 
Coasters,  Pete MacLaine & the Dakotas,  Four Jays,  Merseybeats, 
Rory Storm & the Hurricanes a Undertakers. Během večera zhotovil 
Les Chadwick společnou fotografii Beatles s Little Richardem, která 
se pak objevila v časopise Mersey Beat.

23.  listopadu  1962  tu  vystoupili  Beatles  na  12.  výročním  plese 
hrabství  Lancashire  a  Cheshire  společně  se  skupinami  Billy  J. 
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Krames & the Coasters, Llew 
Hird  Jazz  Band  a  Clan 
McCleod Pipe Band. Poslední 
vystoupení  Beatles  v  roce 
1962  se  tu  uskutečnilo  7. 
prosince  společně  s  dalšími 
šesti  místními  skupinami. 
Naposledy tu vystoupili až v 
pátek  14.  června  1963  na 
speciální  akci  Mersey  Beat 

showcase, kterou uspořádala společnost NEMS Enterprises. Beatles 
tu hráli s Gerry & the Pacemakers a dalšími pěti skupinami. Budova 
v roce 1969 vyhořela a zůstaly pouze základy.

TOWN HALL (ALLOA)

Silver  Beetles  tu  vystoupili  v  pátek  20.  května  1960  jako 
doprovodná skupina Johnnyho Gentleho na jeho turné po Skotsku. 
Bylo to jejich první společné vystoupení, před kterým se uskutečnila 
pouze  jedna  půlhodinová  zkouška,  během které  nazkoušeli  písně 
Poor little fool, Mary Lou, He'll have to go, Have I told you lately?, I 
don't know why I love you, I need your love a OK you win. Silver 
Beetles  měli  na  koncertě  samostatný  blok,  během kterého  hráli 
písně Hello little girl, The one after 909, Bye bye love, Tutti frutti, 
Lucille, Long tall Sally, Twenty flight rock, Hallelujah I love her so, 
Stuck on you, That'll be the day, Be bop a lula, Wild cat, What'd I 
say,  Little  Queenie  a  Hully  gully.  Na  vystoupení  dále  hrál  Alex 
Harvey a místní zpěvák balad Bobby Rankine.
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TOWN HALL (CONGREVE STREET, BIRMINGHAM)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 
4.  června  1963  v  rámci  turné  s  Royem 
Orbisonem.

TOWN HALL (DINGWALL)

Beatles  zde  vystoupili  v  pátek  4.  ledna  1963  v  rámci  svého 
skotského miniturné.

TOWN HALL (MARKET STREET, EARLESTOWN, NEWTON-LE-WILLOWS)

Beatles zde vystoupili v pátek 30. listopadu 1962 na akci The big 
beat show No. 2, kterou pořádala společnost T&T Vicars sports and 
social club. Budova radnice je přes sto let stará a hudební večery se 
v ní konaly do poloviny šedesátých let.
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TOWN HALL (HIGH STREET, FORRES)

Silver  Beetles  zde  vystoupili  26.  května  1960  jako  doprovodná 
skupina Johnnyho Gentleho. Vstupné činilo 25 pencí a vystoupili tu 
také Rikki  Barnes  and his  All  Stars  a  Lena and Stevie.  Přes  noc 
zůstali Beatles v hotelu Royal, odkud zmizeli bez zaplacení.

TOWN HALL (TOWN HALL CHAMBERS, CHURCH ROAD, LYDNEY)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to v pátek 31. srpna 1962.

TOWN HALL (PAUL'S MOSS, DODINGTON, WHITCHURCH)

Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 19. ledna 1963.
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TRENTHAM GARDENS BALLROOM (TRENTHAM GARDENS, TRENTHAM)

Beatles  zde vystoupili  pouze jednou, a  to 11.  října 1963 během 
svého turné po Skotsku.

TWICKENHAM FILM STUDIOS (BARONS, TWICKENHAM)

Ve filmových  studiích  se  natáčely 
scény  pro  filmy  Beatles  A  hard 
day's  night  a  Help!  Také  tu  byly 
natočeny  videoklipy  k  písním Hey 
Jude a  Revolution.  2.  ledna 1969 
zde  začalo  natáčení  nového  alba 
Beatles Let it be. Protože členové 
skupiny  se  v  těchto  prostorách 
necítili  nejlépe,  další  natáčení  se 

koncem ledna přesunulo do studií  Apple v  Savile  Row. O několik 
týdnů později  se  do  zdejších  filmových  studií  vrátil  Ringo  Starr, 
který tu natáčel s Peterem Sellersem film The magic Christian. 4. 
března 1969  navštívila  natáčení  filmu princezna Margaret  a  také 
Paul a Linda McCartneyovi.

TWO RED SHOES BALLROOM (ELGIN)

Beatles zde zahájili 3. ledna 1963 své druhé turné po Skotsku. Turné 
mělo původně začít už 2. ledna v Keithu, ale kvůli špatnému počasí 
byl koncert zrušen. Sérii několika koncertů zařídil pro Beatles Albert 
Bonici a agentura Cana Variety.
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VICTORIA HALL (VILLAGE ROAD, HIGHER BEBINGTON, WIRRAL)

Na  tomto  místě,  které  stojí  trochu  stranou,  hrálo  jen  několik 
liverpoolských skupin. Beatles zde vystoupili pouze jednou, a to 4. 
srpna 1962.

VILLAGE HALL (THINGWALL ROAD, IRBY, HESWALL, WIRRAL)

Ve stejné budově fungovala také Newtonova taneční škola. Beatles 
zde vystoupili pouze jednou, a to v pátek 7. září 1962.

WINTER GARDENS (EXETER ROAD, BOURNEMOUTH)

Beatles  zde  vystoupili  16.  listopadu  1963.  Jejich  vystoupení 
zdokumentovaly  nejméně  tři  týmy  novinářů.  Koncert  natáčela 
televize CBS a v šatně nahrál rozhovor se skupinou Josh Dansette. 
Ukázky z koncertu byly odvysílány 21. listopadu 1962 v pořadu CBS 
News, v USA se objevily 7. prosince v pořadu CBS Evening news with 
Walter Cronkite.

WINTER GARDENS (FORT CRESCENT, MARGATE)

Na  tomto  oblíbeném  dovolenkovém  místě  londýňanů  vystupovali 
Beatles po šest večerů od 8. do 13. července 1963. Hráli zde písně 
Roll over Beethoven, Thank you girl, Chains, Please please me, A 
taste of honey, I saw her standing there, Baby it's you, From me to 
you a Twist and shout. Místní plátek Isle of Thanet gazette označil 
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jejich hudbu jako 'džungli'. Beatles během těchto šesti dnů bydleli v 
hotelu Beresford v blízkém Birchington-on-Sea. Hotel byl začátkem 
sedmdesátých let zbourán.

YMCA (BIRKENHEAD ROAD, HOYLAKE, WIRRAL)

Beatles  zde  vystoupili  pouze  jednou,  a  to  24.  února  1962,  na 
písemné pozvání Charlese Trantora, který v YMCE pořádal koncerty.
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HAMBURK
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Hamburk  neměl  začátkem šedesátých  let  téměř  žádnou  hudební 
scénu. Veškerá rocková kultura se odehrávala ve vykřičené čtvrti St. 
Pauli,  která  byla  plná  erotických  klubů  a  lehkých  žen.  Dva 
striptýzové kluby vlastnil Bruno Koschmider, který začal v roce 1960 
hledat hudební skupiny, které by vystupovaly  na jejich pódiích a 
oživily  tak  návštěvnost  jeho  podniků.  První  skupinu  objevil  v 
Londýně, jmenovala se Jets a zpíval v ní Tony Sheridan, další byla 
liverpoolská  skupina  Derry  &  the  Seniors.  V  létě  1960  mu  Allan 
Williams nabídl skupinu Beatles.

AKUSTIK STUDIO (KIRCHENALLE 57)

U hamburského nádraží  se  v  pátém patře 
jedné  z  budov  nacházelo  malé  nahrávací 
studio. Zde v sobotu 15. října 1960 nahrál 
několik  nahrávek  Allan  Williams,  tehdejší 
manažer  skupiny  Beatles,  která  právě 
vystupovala  v  Hamburku.  Důvodem  bylo 
jeho  nadšení  touto  skupinou.  Zaujala  ho 
také další liverpoolská skupina, Rory Storm 
& the Hurricanes, ve které zpíval kytarista 
Lu Walters. Obě kapely se toho dne sešly ve 
studiu  a  poprvé  si  společně  zahráli  John, 
Paul,  George  a  Ringo,  který  bubnoval  u 
Hurricanes. Allan Williams nahrál Lu Walterse v písni Summertime a 
další  dvě  skladby  Roryho  Storma  &  the  Hurricanes,  Fever  a 
September song. Beatles se k mikrofonu nedostali. Bylo vylisováno 
celkem šest desek. Rory Storm dostal jednu, Lu Walters svoji kopii 
věnoval své bývalé ženě a Williams o ni přišel v Londýně. Ty Brien 
měl také jednu, ale po jeho smrti  se nenalezla. Podle Johnnyho 
Guitara měli  po výlisku také John Lennon a Paul McCartney,  ale 
nikdo z nich se o tom nikdy nezmínil.
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BAMBI KINO (PAUL ROOSEN STRASSE 33, ST. PAULI)

Kino Bambi vlastnil Bruno Koschmider. Když 
přijeli Beatles poprvé do Hamburku na jeho 
pozvání,  byli  17.  srpna  1960  ubytováni  ve 
třech malých komůrkách bez oken, které se 
nacházely  za  promítacím  plátnem.  Jako 
sociální zařízení používali záchody kina, kde 
se  v  umyvadlech  holili  a  myli  studenou 
vodou. V první místnosti bydlel John Lennon 
a Stuart Sutcliffe, kteří měli postele, a na 
pohovce spal George Harrison. O další  dvě 
minikomůrky  se  podělil  Paul  McCartney  a 
Pete  Best.  Bylo  v  nich  místo  pouze  na 

postel. Po následující čtyři měsíce zde sdíleli lože také s četnými 
dámskými návštěvami. Dívky si obvykle koupily lístek do kina a pak 
se propojovacími dveřmi dostaly do zákulisí. Po několika týdnech se 
George Harrison přesunul na postel, která se uvolnila po Stuartovi. 
Ten totiž začal bydlet u rodičů Astrid Kirchherrové. 4. října 1960 
byla skupina angažována v klubu Kaiserkeller. Chlapci si  šli  sbalit 
věci a při této činnosti došlo k malému požáru. Názory na okolnosti 
jeho vzniku se různí, ale faktem je, že výsledkem byla okamžitá 
deportace z Německa.

ERNST MERCK HALLE

Beatles přijeli na hlavní nádraží v neděli 26. června 1966 a těšili se 
na  setkání  s  dávnými  přáteli,  kteří  je  přišli  přivítat.  Černým 
Mercedesem odjeli do hotelu Schloss v Tremsbuttelu vzdáleném asi 
třicet mil od Hamburku, kde do půl druhé odpoledne odpočívali a 
poté se přesunuli  na dva koncerty  do Ernst  Merck  Halle. Během 
koncertu  si  Brian  Epstein odskočil  z  budovy  a  při  návratu  musel 
prokázat svou totožnost. Beatles se zde setkali s mnoha známými z 
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dob svých začátků. Přišli za nimi jejich dvě známé Bettina a Cattia, 
bubeník Gibson Kemp, Astrid Kirchherrová a Bert Kaempfert se svou 
ženou. Od ledna 1963 to byla první návštěva Beatles v Hamburku. 
Sál o kapacitě 5600 diváků byl zcela vyprodán. Beatles zde zahráli 
během třiceti minut jedenáct písní. Venku zatím řádili fanoušci a 
usměrňovalo je 500 policistů. Použita byla také vodní děla.

FRIEDRICH EBERT HALLE (ALTER POSTWEG 30)

Beatles zde nahrávali s Tonym Sheridanem 22. a 23. června 1961. 
Producentem byl Bert Kaempfert, hudebním inženýrem Karl Hinze. 
Ačkoli na nahrávání přišel i Stuart Sutcliffe, nezúčastnil se ho. Na 
pódiu naistaloval Kaempfert přenosné nahrávací zařízení. Nahrávání 
bylo jednoduché, bez playbacků,  na jeden mikrofon. John, Paul, 
George a Pete zde nahráli pět písní: My Bonnie lies over the ocean, 
When the saints go marching in, Why (Can't you love me again), 
Nobody's child a Take out some insurance on me baby. Nahráli také 
dvě písně bez Tonyho Sheridana: Ain't she sweet a Cry for a shadow.

INDRA CLUB (GROSSE FREIHET 34)

V  tomto  klubu  odehráli  Beatles 
svých  prvních  200  hodin  v 
Hamburku.  Jejich  zdejší  angažmá 
skončilo  neslavným  incidentem  a 
obviněním ze žhářství. Beatles sem 
přijeli  dodávkou Allana Williamse. 
Cestu  sdíleli  ještě  s  jeho  ženou 
Beryl,  bratrem  Barrym  Changem, 
Lordem  Woodbinem  a  Georgem 

Sternerem. Původně měli hrát v klubu Kaiserkeller, ale pro nováčky 
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to byl prý velký klub, a tak skončili  v malém striptýzovém klubu 
Indra, kde byla velmi špatná akustika. Sál zaplňovalo pouhých šest 
stolů a pět dlouhých lavic podél zdí. Na každém stole stála červeně 
svítící lampička. Kapacita lokálu mohla činit zhruba šedesát lidí. 17. 
srpna 1960 se poprvé objevili na zdejším pódiu a čtyřiapůl hodiny 
hráli publiku, které jejich hudba nezajímala. Jejich smlouva zněla 
na čtyřiapůl hodiny denně, o  víkendech 
šest hodin. Za toto měli dostat týdně 30 
marek  (10  liber).  Navíc  nesměli  hrát 
nikde  v  okruhu  40  kilometrů  bez 
Koschmiderova  povolení.  K  vyššímu 
výkonu  na  pódiu  byli  bičováni 
Koschmiderovým  voláním  'mach  schau'. 
Svými skandálními převleky a hajlováním 
si  brzy  získali  publikum.  Klub  byl  brzy 
velmi  hlučný a  v  sousedství  se  objevily 
první  stížnosti.  Místní  policie  tolerovala 
sex,  drogy,  alkohol,  ale  hluk  nebyla 
ochotna přijmout. Po prvním varování byl 
klub zavřen. Beatles zde odehráli celkem 
48  vystoupení,  během  kterých  se 
vytříbila nejen jejich hra, ale i  schopnost kontaktu s  posluchači. 
Koschmider s nimi uzavřel smlouvu o dalším angažmá, tentokrát v 
klubu Kaiserkeller.

KAISERKELLER (GROSSE FREIHEIT 38, ST. PAULI)

Velký erotický klub ve vykřičené hamburské čtvrti St. Pauli vlastnil 
Bruno Koschmider. V klubu vystupovala liverpoolská skupina Royal 
Caribbean Steel Band, kterou Koschmider objevil v klubu Jacaranda 
u Allana Williamse. Ten mu také doporučil  několik dalších kapel. 
Protože  v  té  době  byl  v  Německu  v  módě  Elvis  Presley,  chtěl 
Koschmider skupinu, která by hrála rock'n'roll. Po několika britských 
skupinách, jako byli Cass & the Cassanovas, Derry & the Seniors, 
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Rory Storm & the Hurricanes a Jets, přijeli do hamburského klubu 
Indra  také  Beatles.  Od  4.  října  do  30.  listopadu  vystupovali  po 

celých  58  nocí  v  klubu 
Kaiserkeller,  kde  pokračovali  v 
získávání dovednosti 'mach schau'. 
Zde  je  také  poprvé  uslyšel 
německý  student  výtvarného 
umění Klaus Voormann, který sem 
přivedl  své  přátele,  Astrid 
Kirchherrovou a Jurgena Vollmera. 
Jejich  angažmá  skončilo 

vyhoštěním George Harrisona z Německa, protože mu bylo pouze 
sedmnáct  let.  Ostatní  odjeli  za  ním  po  menším  požáru  v  kině 
Bambi, kde byli ubytováni. Po otevření prestižních rockových klubů 
Top  Ten  a  Star  se  Koschmiderův  klub  Kaiserkeller  vrátil  ke  své 
striptýzové minulosti pod novým názvem Colibri.

STAR CLUB (GROSSE FREIHET 39, ST. PAULI)

V  budově  na  Reeperbahnu  se 
původně  nacházelo  kino  Stern, 
které bylo s velmi nízkými náklady 
přebudováno na rockový klub. Mezi 
ostatními neonovými nápisy, které 
osvětlovaly  ulici  (Regina,  Tabu, 
Salome, Spiel Casino), se objevila 
velká zářící hvězda. Přímo naproti 

novému klubu se nacházel striptýzový podnik Colibri, který vznikl z 
Koschmiderova klubu Kaiserkeller. Po pravé straně klubu Star stál 
kostel a klub měl společný vchod s hospodou Monica. Ve druhém 
patře, nad koncertním sálem, byl noční erotický filmový klub. Zde 
se  nepřetržitě  promítaly  barevné  filmy  především  z  produkce 
vlastníka klubu Manfreda Weissledera. Na každé straně promítacího 
plátna tančila nahá striptérka a před plátnem probíhalo to samé. V 
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přízemí jste se po průchodu vstupní halou dostali k barovému pultu, 
kde měla vystavenou svou soukromou fotogalerii populárních skupin 
barmanka  Bettina  Derlinová.  Původní  kinosál  zůstal  zachován, 
pouze místo řad sedadel se tam nacházely stoly.

Weissleder vyslal  v  lednu 1962  do 
Liverpoolu  své  zástupce  Horsta 
Faschera a Roye Younga, kteří zde 
navštívili  Briana  Epsteina  a  22. 
ledna  1962  podepsali  smlouvu  na 
angažmá  Beatles  a  dalších 
liverpoolských  skupin.  Ve  stejnou 
dobu  se  u  Epsteina  objevil  další 
hamburský  host,  Peter  Eckhorn  z 
klubu  Top  Ten.  Za  Beatles  nabídl 
200  marek  týdně.  Ale  Manfred 
Weissleder  už  s  Beatles  počítal  k 

příležitosti otevření klubu, a tak svou nabídku navýšil na 500 marek 
týdně pro každého. Beatles se zde objevili 13. dubna 1962 a zůstali 
do 31. května. Společně s nimi hráli v klubu Tex Roberg, Roy Young, 
Graduates,  Bachelors,  Tony  Sheridan  Quartet  a  Gerry  &  the 
Pacemakers.

Podruhé sem přijeli Beatles 1. listopadu 1962 na dva týdny. Každý 
dostal  600  marek  týdně.  Během  svého  posledního  zdejšího 
angažmá, 18.-31. prosince 1962, si 
každý  vydělal  750  marek.  Během 
vánoc  experimentoval  v  klubu 
Adrian Barber ze skupiny Big Three 
s  nahrávacím  magnetofonem.  Ve 
velmi dobré kvalitě se mu podařilo 
natočit  vystoupení  Beatles. 
Nahrávka  zachytila  i  jejich 
konverzaci  s  publikem,  vtipy  a  část  písně  zpívané  Horstem 
Fascherem.  Nahrávka  z  31.  prosince  1962  se  dostala  k  Tedu 
Taylorovi  ze  skupiny  Kingsize  Taylor  &  the  Dominoes,  který  ji  v 
sedmdesátých  letech  prodal  Allanu  Willamsovi.  Tak  ji  získal  Paul 
Murphy z Buk Records a vydal na dvojalbu The Beatles live! At the 
Star Club in Hamburg, Germany: 1962.
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Klub Star  byl  zavřen  v  červnu  1964.  V  osmdesátých  letech  byla 
budova zničena požárem.

TOP TEN CLUB (REEPERBAHN 136)

Když  se  jedenadvacetiletý 
Peter Eckhorn vrátil z moře 
domů,  přenechal  mu  jeho 
otec  cirkus  Hippodrome. 
Eckhorn  se  rozhodl  změnit 
místo na rockový klub, který 
byl  otevřen  v  říjnu  1960. 
Jeho  kapacita  činila  2000 
návštěvníků. Podařilo se mu 
přebrat  Koschmiderovi 
skupinu Tony Sheridan & the 

Jets,  některé barmanky a výčepní  Rosu.  Ve chvílích volna začali 
klub navštěvovat také Beatles. Jednoho dne začali s dalšími dvěmi 
skupinami na pódiu jamovat a předvedli tak sedmdesátiminutovou 
verzi  písně  What'd  I  say.  Koschmider  byl  rozzuřen  a  do  jejich 
smlouvy vložil klauzuli, která jim zakazovala koncertovat v okruhu 
45 mil bez jeho povolení. Po deportaci George Harrisona z Německa 
si Beatles párkrát zahráli v klubu Top Ten, kdy na sólovou kytaru 
hrál John Lennon. Po nuceném odjezdu zbývajících členů skupiny 
angažoval  Eckhorn Tonyho Sheridana, kterému sehnal spoluhráče, 
protože se Jets rozpadli. Zachránil také bicí soupravu Peteho Besta, 
kterou mu poslal do Liverpoolu. Zároveň si s nimi domluvil angažmá 
na duben 1962, kdy jim měl vypršet zákaz vstupu do Německa. Po 
několika jednáních na německých úřadech byl tento termín odvolán 
a Beatles se 27. března 1961 objevili na pódiu klubu Top Ten. Jejich 
vystoupení začínalo v sedm hodin večer a končilo dvě hodiny po 
půlnoci. Každou hodinu měli právo na patnáctiminutovou přestávku. 
Často  je  při  koncertech  navštěvovali  místní  exis  v  čele  s  Astrid 
Kirchherrovou a Klausem Voormannem. Jednoho dne se rozhodl svou 
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spolupráci se skupinou ukončit Stuart Sutcliffe, který se chtěl začít 
znovu  věnovat  výtvarnému  umění.  Nový  manažer  Beatles,  Brian 
Epstein, se však s Peterm Eckhornem nedohodl na výši odměny, a 
tak  další  angažmá přijali  Beatles  v  klubu Star.  Nicméně Top Ten 
nepřestal prezentovat rock'n'roll až do Eckhornovy smrti.
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ALICE TULLY HALL (NEW YORK)

Koncertní  sál  nacházející  se  v 
Lincolnově  centru.  V  pondělí  10. 
ledna 1972 zde za podpory Johna 
Lennona  vystoupila  Yoko  Ono. 
Protože  John  neměl  americké 
pracovní  vízum,  představení  se 
nekonalo na jevišti, ale v hledišti mezi ostatními diváky.

APOLLO THEATER (NEW YORK)

Budova známého divadla stojí v newyorském Harlemu. V pátek 17. 
prosince  1971  se  zde  uskutečnil  benefitní 
koncert na podporu vězňů v Attica. Po Arethě 
Franklin  vystoupil  na  jevišti  John  Lennon, 
který pro tuto akci napsal píseň Attica State. 
Yoko Ono nezůstala pozadu a přednesla píseň 
Sisters, o sisters.

ATLANTA STADIUM (ATLANTA)

Okolo 36 tisíc fanoušků přišlo shlédnout koncert Beatles, který se 
konal na tomto baseballovém stadiónu o kapacitě 55 tisíc míst ve 
středu 18. srpna 1965. Skupina přistála na letišti se svým privátním 
Lockheedem  Electra  okolo  druhé  hodiny  odpoledne  a  třemi 
limuzínami  se  dopravila  na  stadión.  V  pět  hodin  začala  tisková 
konference,  na  které  se  sešlo  asi  150  novinářů  a  zástupci  457-
členného místního fanklubu Beatles. Starosta města Ivan Allen Jr. 
předal členům Beatles symbolický klíč k městu a přirovnal jejich 
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návštěvu  k  premiéře  Gone 
with the wind z roku 1939. 
Tisková  konference  trvala 
pouhých  patnáct  minut.  V 
půl  osmé  začala  za 
doprovodu  místní  skupiny 
Atlanta  Vibrations  přehlídka 
londýnské  módy.  Poté 
vystoupily  skupiny  King 
Curtis, Discotheque Dancers, 

Cannibal  &  the  Headhunters,  Brenda  Holloway  a  Sound 
Incorporated. Přesně ve 21.37 hodin vstoupili na pódium Beatles ve 
tmavomodrých  oblecích  a  zahráli  písně  Twist  and shout,  She's  a 
woman, I  feel  fine,  Dizzy miss  Lizzy,  Ticket  to  ride,  Everybody's 
trying to be my baby, Can't buy me love, Baby's in black, I wanna be 
your man, A hard day's  night,  Help! a  I'm down. Po koncertu se 
Beatles okamžitě přesunuli na letiště.

BENEDICT CANYON 2850 (BEL AIR)

Beatles si tento dům na kalifornském západním pobřeží pronajali od 
23. srpna 1965 na devět dní. Dům měl nádherný výhled na hory a 
měl  také  vlastní  bazén.  V  období  jejich  odpočinku  je  navštívilo 
několik  známých  osobností.  24.  srpna  za  nimi  přijela  herečka 
Eleanor Bronová, dále např. Joan Baezová, členové skupiny Byrds a 
Maureen Payneová. Dům střežila policie a členové Burns Agency. 25. 
srpna  se  k  domu dostala  čtveřice  fanoušků  ve  vrtulníku.  Adresu 
jejich pobytu totiž oznámilo místní rádio a zpráva se dostala i do 
tisku.  Okolní  kopce  byly  zanedlouho  obsazeny  fanoušky  s 
dalekohledy.  Během  tohoto  pobytu  navštívili  Beatles  24.  srpna 
večírek Capitol  Records, kterého se zúčastnili  další  známé tváře: 
Julie Andrewsová, Gene Barry, Tony Bennett, Jack Benny, Richard 
Chamberlain, Eddie Fisher, Jane Fondová, Rock Hudson, Gene Kelly, 
Henry  Mancini,  Groucho  Marx,  Steve  McQueen,  Hayley  a  Juliet 
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Millsovi,  Edward G. Robinson, James Stewart a Dick Van Dyke. V 
pátek  27.  srpna  navštívili  Elvise  Presleyho.  George  Harrison  s 
Paulem McCartneyem zavítali také na návštěvu nahrávacího studia, 
kde  Byrds  právě  nahrávali  píseň  The  times  they  are  a-changing. 
Během  devíti  dnů,  které  tu  Beatles  strávili,  byla  velmi  vysoká 
teplota,  a  tak veškerý  volný čas  trávili  u bazénu. V pondělí  30. 
srpna u něj dokonce uspořádali party pro média.

BOSTON GARDENS (BOSTON)

Ve  sportovní  aréně  vystoupili 
Beatles v sobotu 12. září 1964. Na 
koncert  se  prodalo  13909 
vstupenek. Beatles přijeli na místo 
černou  limuzínou  doprovázenou 
šesti motocykly.
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BUSCH STADIUM (STADIUM PLAZA, ST. LOUIS)

Beatles  zde  vystoupili  v 
neděli 31. srpna 1966 od půl 
deváté  večer.  Na  koncert 
pod širým nebem se prodalo 
23143  vstupenek. 
Organizátory  koncertu  byli 
místní  promotéři  Stix,  Baer 
a  Fuller.  Během  koncertu 
začalo  pršet,  ale  Beatles 
nastoupili včas po skupinách 
Cyrkle a Ronettes. Koncertu 

se nezúčastnil nikdo z věřících, protože jim to místní pastor zakázal 
z důvodu známého výroku Johna Lennona o Ježíši.

CABANA MOTOR HOTEL (DALLAS)

V  hotelu  bydleli  Beatles  18.  září  1964  před  koncertem v  Dallas 
Memorial Coliseum. Při příjezdu z letiště projížděli místem, kde byl 
spáchán atentát na Johna F. Kennedyho a John Lennon si nedopustil 
poznámku:  „Je  to  bezpečné?“  Skupina  a  její  doprovod  zabrala 
deváté patro hotelu, kde čelili  tlaku stovek fanoušků. Mal  Evans 
dovolil  vstup  třem  členkám  místního  fanklubu,  kteří  s  Beatles 
strávily několik hodin. Během útoku fanoušků na hotel se tři lidé 
poranili o rozbité okno. Paul McCartney je vzal nahoru a zavolal do 
místní nemocnice.
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CAFE LA FORTUNA (69 WEST 71ST STREET, NEW YORK)

Italská  kavárna,  kterou  John 
Lennon  od  roku  1976  navštěvoval 
téměř  denně,  protože  byla  jen 
kousek  od  domu Dakota,  kde  žil. 
Rád zde relaxoval, kouřil cigarety, 
popíjel kapučíno a četl noviny.

CANDLESTICK PARK (SAN FRANCISCO)

29.  srpna  1966  se  zde 
uskutečnil  poslední  koncert 
Beatles. Mezi hosty v zákulisí 
byla  Joan  Baezová  a  Mimi 
Farina. Pódium se nacházelo 
uprostřed  baseballového 
stadiónu,  který  hlídalo  více 
než  200  policistů.  Nebylo 
vyprodáno,  na  koncert  se 
přišlo podívat 25 tisíc lidí a 

20  tisíc  míst  zůstalo  volných.  Koncert  začal  v  osm  hodin,  kdy 
vystoupily  doprovodné  skupiny  Cyrkle,  Ronettes,  Bobby  Hebb  a 
Remains. Konferování se ujal diskžokej KYA-AM Gene Nelson. Paul 
McCartney před vystoupením požádal Tonyho Barrowa, aby koncert 
nahrál  na svůj  kazetový magnetofon Philips  s  mikrofonem Beyer. 
Členové skupiny byli oblečeni v tmavozelených šatech a na pódium 
se dostavili přesně v 21.27 hodin, kdy spustili píseň Rock and roll 
music a pokračovali skladbami She's a woman, If I needed someone, 
Day tripper, Baby's in black, I feel fine, Yesterday, I wanna be your 
man,  Nowhere  man,  Paperback  writer  a  Long  tall  Sally.  Jejich 
vystoupení skončilo přesně v deset hodin, kdy je odvezl obrněný vůz 
čekající  u pódia. Když odlétali  ze San Francisco,  pronesl  George 
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Harrison v letadle větu: „Fajn, a je to. Už nikdy nebudu Beatlem.“ 
Nahrávka Tonyho Barrowa byla vydražena v aukci Sotheby's v roce 
1988. Objevila se také na černém trhu. Oficiální fotograf tohoto 
koncertu  JIm  Marshall  později  zveřejnil  své  snímky  v  knize 
Tomorrow never knows: The Beatles' last concert.

CARNEGIE HALL (NEW YORK)

12.  února  1964  se  stali  Beatles 
prvním  rockovým  interpretem, 
který  kdy  vystoupil  ve  slavné 
Carnegie Hall. Koncert jim zajistil 
Sid Bernstein a dvě vystoupení se 
konala pod záštitou Theatre Three 
Productions  Company.  Šest  tisíc 
lístků  bylo  okamžitě  vyprodáno  a 
Bernstein  dal  do  prodeje  další 

speciální  místa.  Z  celebrit  se  koncertu  zúčastnila  Happy 
Rockefellerová. Beatles přijeli do New Yorku vlakem z Washingtonu. 
Cesta  trvala  dvě  hodiny  a  na  nádraží  Penn  Station  je  čekaly 
připravené taxíky, které je odvezly 
do  jejich  hotelu.  Po  nezbytné 
přípravě  se  Beatles  přemístili  do 
Carnegie Hall na dvě 34 minutová 
vystoupení, která začala v 19.45 a 
23.15 hodin. V zákulisí je navštívila 
britská  zpěvačka  Shirley  Bassey, 
která  v  Carnegie  Hall  vystoupila 
následující  týden.  Každý  koncert  navštívilo  2900  diváků,  o 
bezpečnost dbalo 362 policistů. Společnost Capitol Records chtěla 
oba koncerty nahrát, ale Federace amerických hudebníků jí v tom 
zabránila. Za oba koncerty vydělali Beatles 9335,78 dolarů.
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CBS STUDIO (BROADWAY 50 A WEST 53RD STREET, NEW YORK)

Studio se používalo k natáčení známého pořadu Ed Sullivan Show. 
Před návštěvou Spojených států Brian Epstein zajistil,  že Beatles 
vystoupí  v  tomto  pořadu  jako  hlavní  hvězdy  večera,  aby  je 
představil celé Americe. Protože to bylo v dějinách tohoto pořadu 
poprvé, kdy by jako hlavní host vystoupila skupina z Británie, Brian 
Epstein za  toto  právo snížil  cenu na 4500  dolarů.  V  porovnání  s 
jinými  interprety  to  byla  velmi  nízká  cena,  např.  Tom Parker  si 
nechal zaplatit za účinkování Elvise Presleyho 50 tisíc dolarů pro tři 
pořady. Divadlo bylo zaplněno 728 diváky, ale zájemců bylo na 60 
tisíc. George Harrison dostal před koncertem chřipku, a tak zůstal 
během zkoušek  na vystoupení  v  hotelu Plaza.  8.  února proběhly 
zvukové zkoušky a 9. února 1964 kostýmové zkoušky a nahrálo se 
vystoupení pro Ed Sullivan Show, které bylo odvysíláno 23. února 
1964 od osmi hodin večer. Byl to jeden z nejsledovanějších pořadů v 
dějinách Spojených států. Odhaduje se, že ten večer se u televize 
sešlo 73 miliónů diváků a během vysílání zmizela kriminalita. Mezi 
vzácnými  hosty  byly  dvě  dcery  Leonarda  Bernsteina  a  Wendy 
Hansonová, které seděly v první řadě a skupinu navštívily také v 
šatně. Beatles zazpívali písně All my loving, Till there was you a She 
loves  you.  V  druhé  části  pořadu  se  vrátili  s  písněmi  I  saw  her 
standing there a I want to hold your hand. Během poslední přestal 
fungovat  jeden  z  mikrofonů.  V  pořadu  vystoupili  také  Frank 
Gorshin,  Charlie  Brill,  zpěvačka Georgia  Brownová, pozdější  člen 
Monkees David Jones a Tessie O'Shea. Producentem byl Bob Precht a 
zvukařem Ray Bloch. Po smrti Eda Sullivana v roce 1974 se divadlo 
přejmenovalo na Ed Sullivan Theatre.

CHAMBERS STREET 112 (NEW YORK)

Na  této  adrese  v  newyorské  Greenwich  Village  se  nacházel 
podkrovní  ateliér  Yoko  Ono  a  jejího  prvního  manžela  Toshiho 
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Ichiyanagiho. Toshi bydlel na West 8th Street, po svatbě se s Yoko 
přestěhoval do malého bytu na Amsterdam Avenue 426 a pronajali si 
malý ateliér. Po aférce se spisovatelem Michaelem Rumakerem se 
Yoko do ateliéru přestěhovala natrvalo a brzy se zde začali scházet 
členové uměleckého sdružení Fluxus.

CINCINNATI GARDENS (CINCINNATI)

Místní  koncert  Beatles  musel  být 
zrušen,  protože  Unie  hudebníků 
požadovala, aby tu vystoupily také 
místní skupiny. Pobouření fanoušci 
proti  tomuto  rozhodnutí  ostře 
protestovali, protože všechny další 
doprovodné skupiny byly americké. 
Beatles nakonec přijeli v šest hodin 
ráno.  V  šatně  poprvé  telefonovali  s  Elvisem  Presleym.  Poté  se 
uskutečnila tisková konference a v 21.35 hodin se objevili na pódiu 
před spokojeným davem čítajícím 14 tisíc fanoušků.

CITY PARK STADIUM (NEW ORLEANS)

Beatles zde vystoupili před 12 tisíci diváky 16. září 1964. Během 
jízdy z  letiště lemovaly  jejich cestu stovky  fanoušků.  Beatles  se 
ubytovali  v  hotelu  Congress  Inn  v  pokoji  č.  100,  který  měl  tři 
místnosti.  Starosta  Schiro  prohlásil  tento  den  za  Den  Beatles  a 
každému  z  nich  věnoval  symbolický  klíč  od  města  a  čestné 
občanství. Během tiskové konference poprvé souhlasil Brian Epstein 
s přítomností televizní kamery. Po ní se Beatles setkali se zpěvákem 
Fats Domino, se kterým dlouho hovořili. Na pódiu se objevili přesně 
ve 21.25 hodin a odehráli patnáctiminutový koncert, během kterého 
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musela proti rozvášněným fanouškům zasahovat policie.

CIVIC ARENA (AUDITORIUM PLACE, PITTSBURGH)

Beatles  zde  vystoupili  před 
12603  diváky  v  pondělí  14. 
září  1964.  Na  letišti  je 
přivítalo  4000  fanoušků, 
kteří  je  doprovodili  až  do 
hotelu.  Takového uvítání  se 
nedostalo  ani  prezidentovi. 
Celé akce se zúčastnilo 120 
policistů,  dvanáct  státních 
detektivů  a  patnáct  členů 
Allegheny  County  Mounted 

Police. Cesta do místa konání koncertu byla lemována stovkami lidí 
a  Beatles  se  neobešli  bez  doprovodu  motocyklů.  Společně  se 
skupinou zde hrál Clarence Henry, kterého proslavily hity Ain't got 
no home, But I  do a You always hurt the one you love. Koncert 
organizoval Pat DiCesare, který si na něj půjčil od svého otce pět 
tisíc dolarů. Čtyřiadvacetiletý mladík nakonec ani koncert neviděl.

CLEVELAND STADIUM (CLEVELAND)

Beatles  na  tomto  baseballovém 
stadiónu  vystoupili  v  neděli  14. 
srpna  1966.  Ačkoli  měl  stadión 
kapacitu 50 tisíc míst, do prodeje 
bylo  dáno  pouze  30  tisíc  lístků, 
protože  část  kapacity  zabralo 
pódium. Během písně Day  tripper 

211



vniklo na plochu stadiónu asi 2500 fanoušků.

COLISEUM (SEATTLE)

Beatles zde vystoupili před 14045 diváky v pátek 21. srpna 1964. O 
bezpečnost dbalo 50 policistů, čtyři detektivové, 15 hasičů a 100 
námořníků.  V  zákulisí  se  konala 
tisková konference a po návratu do 
šatny  dopadla  k  nohám  Ringo 
Starra  z  výšky  25  stop  jedna 
fanynka.  Mezi  dalšími  návštěvníky 
v  šatně  byla  Miss  America 
Charmaine  Smithová.  Skupina  se 
objevila  na  pódiu  ve  21.30  a  po 
půlhodině zase odešla. Stadión opustili za hodinu v sanitce, protože 
jejich Cadillac byl obklíčen fanoušky.

Na tomto stadiónu vystoupili  Beatles  ještě jednou v rámci jejich 
posledního turné 25. srpna 1966, kdy tu uspořádali dvě vystoupení. 
Večerní  bylo  vyprodané,  ale  na  odpolední  přišlo  pouhých  8200 
diváků. Během tiskové konference dostali Beatles čestné občanství 
města  Washington.  Za  koncert  dostali  118071  dolarů,  což  byl 
největší výtěžek za jediný den v historii Seattlu.

CONVENTION CENTER (PHILADELPHIA)

Beatles  zde vystoupili  2.  září  1964.  Společně s  nimi  tu vystoupil 
před 12037 diváky Clarence Henry.
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CONVENTION HALL (ATLANTIC CITY)

Beatles zde vystoupili 30. srpna 1964. Ačkoli počet obyvatel města 
byl 60 tisíc, bylo vyprodáno všech 19 tisíc vstupenek. Od pěti hodin 
odpoledne  střežila  sál  policie,  zatímco  venku  už  se  shromáždila 
tisícovka fanoušků. Beatles přijeli asi hodinu poté, aby vystoupili na 
tiskové konferenci. Koncert začínal v půl deváté, kdy vystoupili Bill 
Black Combo, Exciters,  Righteous  Brothers  a  Jackie De Shannon. 
Během půlhodinového vystoupení zazpívali Beatles jedenáct písní.

COOPER-HEWITT MUSEUM (2  EAST 91ST 

STREET, NEW YORK)

Muzeum  dostalo  v  roce  1977  od  Johna 
Lennona a Yoko Ono dar v podobě jejich 
limuzíny  Rolls-Royce  Phantom  V  v 
psychedelickém  designu.  Automobil  byl 
vystaven do 7. ledna 1979.
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COW PALACE (SAN FRANCISCO)

Místo konání prvního koncertu prvního amerického turné Beatles, 
který  se  uskutečnil  19.  srpna  1964.  Celkem  17130  prodaných 
vstupenek  vyneslo  zisk  91670  dolarů,  ze  kterých  dostali  Beatles 
47600.  Organizátorem 
koncertu byl  Paul  Catalana. 
Show  začalo  v  osm  hodin, 
kdy  se  na  pódiu  postupně 
objevili  Bill  Black  Combo, 
Righteous Brothers, Exciters 
a  Jackie  Del  Shannon.  V 
šatně se Beatles představila 
Joan Baezová a Derek Taylor 
uspořádal obvyklou tiskovou 
konferenci, během níž museli členové skupiny odpovídat na stupidní 
otázky, které jim měly být pokládány ve Spojených státech ještě 
několikrát. Setkali se také s filmovou hvězdou Shirley Templeovou a 
jejím manželem. Fotografii z tohoto setkání vlastní v současné době 
její manžel Charles Black. Beatles se dostavili na pódium přesně ve 
21.20 hodin, oblečeni byli  do tmavomodrých šatů. Během třiceti 
minut zahráli deset písní a pak odjeli na letiště, odkud odletěli do 
Las Vegas. O několik dní později se sem Beatles vrátili na poslední 
koncert svého prvního amerického turné. Uskutečnil se 30. srpna 
1964. Na odpolední vystoupení se přišlo podívat 11700 diváků, na 
večerní pak 17 tisíc lidí.

CROSLEY FIELD (FINDLEY STREE A 
WESTERN AVENUE, CINCINNATI)

Beatles zde měli vystoupit v sobotu 
20. srpna 1966. Kvůli silnému dešti 
však byl koncert odvolán, ačkoli v 
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hledišti čekalo 35 tisíc diváků. Koncert byl přesunut na následující 
den.  Stovky  lidí  ale  už  nepřišly.  Na  jejich  večerní  koncert  se 
dostavilo pouze deset tisíc diváků. Beatles ještě odpoledne stihli 
vystoupit na Busch Stadium v St. Louis.

DAKOTA (NEW YORK)

Luxusní apartmánový dům se nachází u Central Parku, na který je z 
jeho  oken  výborný  výhled.  Postaven  byl  v  roce  1884  stavitelem 
Edwardem Severinem Clarkem a architektem Henrym Janewayem 
Hardenbergem  pro  Edwarda  S.  Clarka  a  jeho  společnost  Singer. 
Jméno dostal od místního pojmenování středu Manhattanu (Dakota 
Territory). Byl také prvním bytovým domem v New Yorku, který měl 
výtah. Než se v něm usídlil John Lennon s Yoko Ono, dům proslul ve 
filmu Rosemary má děťátko. Lennonovi obývali apartmá v 17 patře, 
kde v dubnu 1973 zemřel herec Robert Ryan. Jejich snem však bylo 
koupit celý dům. Nakonec obsadili celkem pět apartmánů, celkem 
25  místností.  S  domem  Dakota  jsou  spjata  i  další  jména,  jako 
Lauren Bacall, Shelley Winters, Roberta Flack a Leonard Bernstein. 
V roce 1980 dokonce vyšla publikace s titulem Life at the Dakota, 
New  York's  most  peculiar  address,  kterou  napsal  Stephen 
Birmingham.

Přímo v domě Dakota se nacházel soukromý klub Johna Lennona a 
jeho přítele Elliota Mintze. Byl ve stylu starých britských klubů a 
inspirován  byl  přímo  Blues  Barem,  soukromým  klubem  Dana 
Aykroyda, Johna Belushiho a jejich přátel. V klubu byl jukebox s 
nahrávkami Guye Mitchella, Frankieho Lainea a Binga Crosbyho, a 
také dárek od Yoko, varhany Wurlitzer, a elektrické piano Yamaha 
od Eltona Johna, který na něj hrál písně In my life nebo As time 
goes by. Klub byl oficiálně otevřen na Nový rok 1979 a pozvánku 
poslali  také  Yoko  Ono,  která  se  dostavila  v  elegantním  černém 
plášti.  Během  následujícího  měsíce  však  John  Lennon  místnosti 
klubu využil jako skladiště.
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DALLAS MEMORIAL COLISEUM (DALLAS)

Beatles zde vystoupili v pátek 18. září 1964 na pozvání společnosti 
Super  Shows  Inc.  z  Washingtonu.  Před  koncertem  obdrželi 
telefonickou zprávu, že na stadióně se nachází bomba. Okamžitě 
byla zaktivována policie a objeveni byli pouze dva fanoušci schovaní 
pod pódiem a čtyři na záchodech. Před samotným vystoupením se 
Beatles  zúčastnili  obvyklé  tiskové  konference,  která  byla  jejich 
poslední  americkou  v  tomto  roce.  O  bezpečnost  skupiny  při 
půlhodinovém koncertu dbalo 200 policistů v areálu a dalších 200 
před stadiónem.
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DC STADIUM (CAPITOL STREET 2001 E, WASHINGTON)

Poslední  americké  turné  Beatles  bylo  poznamenáno  reakcemi  na 
výrok Johna Lennona o Ježíšovi. Když Beatles vystupovali na tomto 
stadiónu 15. srpna 1966, čekalo před ním několik přívrženců Ku-
klux-klanu.  Koncert pro 32164 diváků začal  v  šest  hodin večer a 
vystoupili  tu  Cyrkle,  Ronettes,  Remains  a  Bobby  Hebb.  Beatles 
zahráli jedenáct skladeb. Během vystoupení napadl jeden fanoušek 
Johna Lennona, ale s Ringovou pomocí byl vytlačen z pódia. Stadión 
se v současné době jmenuje RFK Stadium.

DEAUVILLE HOTEL (MIAMI)

V tomto hotelu natáčeli Beatles své druhé vystoupení pro televizní 
pořad Ed Sullivan show. Do Miami přiletěli letem National Airlines 
Flight 11 ve čtyři hodiny odpoledne. Na letišti je přivítalo přes sedm 
tisíc fanoušků. Poté se ubytovali  v hotelu, který dostal přezdívku 
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Beatle  central.  Apartmá  mělo  tři 
pokoje.  John  s  Cynthií  zabrali 
jeden,  Paul  s  Ringem  druhý  a 
George  bydlel  s  diskžokejem 
Murrayem the K. O bezpečnost se 
staral  místní  policejní  seržant 
Buddy Bresner. V sobotu 15. února 
1964 se Beatles zúčastnili zkoušky 
před  obecenstvem  a  poté  se 

odreagovávali  u hotelového bazénu. Do Deauville za nimi přiletěl 
George  Martin,  aby  se  podílel  na  nahrávání  jejich  vystoupení  v 
Carnegie  Hall.  Plánované album ale  nikdy  nevyšlo.  V  sobotu  16. 
února pak Beatles vystoupili před 3200 diváky a zahráli písně She 
loves you, This boy, All my loving, I saw her standing there, From 
me to you a I want to hold your hand. V hotelu pak strávili celý 
další týden, během kterého mimo jiné shlédli film Elvise Presleyho 
Fun in  Acapulco  a  navštívili  Muhammeda  Aliho.  Svoji  jachtu  jim 
zapůjčil  místní  milionář  Bernie  Castro  a  Beatles  na  její  palubě 
uspořádali barbecue. Zde také napsali svou píseň Can't buy me love. 
Z Miami odletěli 21. února 1964 v 17.18 hodin.

DODGER STADIUM (ELYSIAN PARK AVENUE, LOS ANGELES)

Největší americký koncert posledního turné Beatles se uskutečnil na 
tomto  baseballovém  stadiónu  v 
neděli 28. srpna 1966. Uspořádalo 
ho rádio KRLA.

EDGWATER INN (SEATTLE)

Hotel, ve kterém bydleli Beatles 21. srpna 1966 při vystoupení v 
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Seattle Center Coliseum. Šéf hotelu byl zavalen dárky pro Beatles a 
měl  starosti  s  jejich  bezpečností.  Čtyři  fanoušci  byli  nalezeni 
schováni na záchodech, tři pod postelí v jednom pokoji a další dva v 
druhém,  před hotelem stálo  asi  tisíc  lidí.  Po  odjezdu  Beatles  v 
poledne následujícího dne využil  Don Wright  příležitosti  a prodal 
veškeré vybavení pokojů, ve kterých bydlela skupina, společnosti 
MacDougall-Southwick, která se zabývala prodejem suvenýrů.

EL SOLANO (FLORIDA)

Na  floridské  West  Palm  Beach  se 
nachází  velký  dům  s  překrásným 
výhledem na moře. John Lennon a 
Yoko  Ono  zde  strávili  duben  roku 
1979. Na oslavu svých šestnáctých 
narozenin  sem  přiletěl  z  Británie 

Johnův syn Julian. Byl zde také Johnův asistent Fred Seaman.
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FOREST HILLS TENNIS STADIUM (QUEENS, NEW YORK)

Beatles zde vystoupili před 16 tisíci diváky 28. a 29. srpna 1964. 
Vstupenky  na  oba  koncerty  byly  vyprodány  již  měsíce  předem, 
vystoupení organizoval Sid Bernstein. Jejich koncert byl nahrán a 
odvysílán rozhlasovou stanicí WBOX. 28. srpna přiletěli Beatles na 
stadión  vrtulníkem.  V  zákulisí  se  setkali  s  jazzmanem  Bennym 
Goodmanem.  Na  pódiu  se  objevili  deset  minut  před  desátou 
hodinou večerní. Během koncertu jedna dívka přelezla plot kolem 
pódia, ale byla včas chycena dvěma bodyguardy. Během sobotního 
koncertu 29. srpna už bylo na stadióně přítomno 150 policistů a 100 
lidí  ochranky.  Více  než  padesát  dívek  zkolabovalo  následkem 
hysterie. Beatles zde hráli skladby A hard day's night, All my loving, 
Boys, Can't buy me love, If I fell, I want to hold your hand, Long tall 
Sally,  Roll  over Beethoven, She loves you, Things  we said  today, 
Twist and shout a You can't do that.

GATOR BOWL (EAST ADAMS STREET, JACKSON)

Před příletem Beatles byla zdejší oblast postižena hurikánem Dora. 
V pátek 11. září 1964 muselo letadlo s Beatles kroužit nad letištěm 
a čekat, dokud neodletí prezident Johnson, který se přijel podívat 
na  následky  přírodní  katastrofy.  Z  letiště  doprovodila  policejní 
eskorta skupinu do jejich hotelu George Washington, kde uspořádali 
tiskovou konferenci,  které se  zúčastnilo  150  novinářů.  Ačkoli  byl 
stadión vyprodán, 9 tisíc z 32 tisíc vstupenek bylo z důvodu ničivé 
bouře vráceno. Koncert začal v půl deváté večer a v šatně Beatles 
byl přítomen televizní štáb z Los Angeles.
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HAIGHT-ASHBURY (SAN FRANCISCO)

Tato sanfranciská čtvrť se stala světoznámou začátkem šedesátých 
let, když se zde usídlili členové hnutí hippies. George Harrison byl 
jediným členem Beatles,  který  toto  místo  navštívil  v  době  Léta 
lásky.  Ve  společnosti  Dereka  Taylora,  Neila  Aspinalla,  Alexise 
Mardase a Patti a Jenny Boydových se zde objevil 7. srpna 1967. 
Svou limuzínu nechal zaparkovanou a šel se projít pěšky. Do auta se 
vrátil  po  půldruhé  hodině,  když  mezitím  zahrál  na  zapůjčenou 
kytaru píseň Beatles  Baby you're  a  rich man. Jeho zidealizovaný 
obraz květinových dětí  se během této krátké návštěvy rozplynul. 
Podle  jeho slov  byli  všichni  špinaví  a  žebrali  o  alkohol,  drogy a 
marihuanu.
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HIPPOPOTAMUS CLUB (NEW YORK)

V  tomto  nočním  klubu  uspořádal  George  Harrison  v  pátek  20. 
prosince 1974 oslavu k ukončení koncertního turné Dark Horse Tour, 
které  skončilo  tentýž  den  koncertem  v  Madison  Square  Garden. 
Ringův  manažer  Hilary  Gerrard  vzal  na  koncert  Johnova  syna 
Juliana, ale John Lennon nepřišel. Společně s Yoko Ono se objevil až 
na oslavě. Poté si povídal s Georgem na jeho pokoji a oba natočili 
rozhovor pro rozhlasovou stanici KHJ v Los Angeles.

HOLLYWOOD BOWL (LOS ANGELES)

Beatles  zde  vystoupili  jako  první  rocková  skupina  v  dějinách  v 
neděli  23.  srpna  1964.  Doposud  zde  totiž  hrály  symfonické 
orchestry.  Vyprodáno  bylo  všech  18700  míst  a  tisíce  dalších  lidí 
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poslouchalo  v  okolí  mezi  stromy. 
Beatles  vystoupili  v  půl  desáté  a 
odehráli  obvyklý  půlhodinový 
koncert.  Koncert  nahrávala 
společnost  Capitol  Records.  Po 
něm  se  uskutečnil  večírek,  mezi 
jehož  hosty  se  objevila  Joan 
Baezová a Peggy Liptonová. V roce 
1965 se Beatles do Hollywood Bowl 

vrátili ještě dvakrát, a to 29. a 30. srpna. Jejich druhé vystoupení 
opět  nahrávala  společnost  Capitol  Records.  Album  s  živým 
záznanem vyšlo až třináct let poté.

CHODNÍK SLÁVY (HOLLYWOOD)

Nejznámější chodník na světě složený z hvězd známých osobností. 
John  Lennon  zde  vlastní  hvězdu  číslo  1877  u  Vine  Street  1750. 
Přibyla sem v pátek 30. září 1988 ve 12.30 hodin. Ceremoniálu se 
zúčastnili  kromě starosty Hollywoodu Johnnyho Granta také Yoko 
Ono s producentem Davidem J. Wolperem.

INDIANA STATE FAIR COLISEUM A GRANDSTAND (INDIANAPOLIS)

Beatles zde vystoupili 3. září 1964. 
První  koncert  odehráli  od  pěti 
hodin  odpoledne  v  Coliseum  a 
druhý koncert v půl desáté večer v 
Grandstand. Celkem je zde vidělo 
třicet tisíc fanoušků. Mezi koncerty 
uspořádali  Beatles  tiskovou 
konferenci v rádiu Building. Před ní jim bylo telefonicky ohlášeno, 
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že je v budově bomba, ale policie nic nenašla.

INTERNATIONAL AMPHITHEATRE (ROH 42. A HALSTED STREET, CHICAGO)

Beatles zde vystoupili 5. září 1964. Jejich limuzíny je sem dovezly z 
hotelu  Stockyards  Inn,  kde  uspořádali  tiskovou  konferenci.  Před 
amfiteátrem je čekaly čtyři  tisíce fanoušků, dalších 15 tisíc bylo 
uvnitř.  Beatles  vstoupili  na  pódium  v  21.20  hodin.  O  jejich 
bezpečnost  dbalo  320  policistů,  požárníků  a  členů  soukromých 
bezpečnostních agentur. Po koncertě nasedli Beatles do limuzíny a 
odjeli směrem k letišti.

12. srpna 1966 zde Beatles  zahájili  své poslední americké turné. 
Přicestovali už předchozího dne a v hotelu Astor Towers uspořádali 
tiskovou  konferenci,  během  které  se  John  Lennon  z  přinucení 
omluvil za svůj výrok o Ježíši. Ve tři hodiny odpoledne pak začal 
první  koncert  a  v  sedm  večer  druhý.  Každý  navštívilo  13  tisíc 
diváků. Beatles zahráli písně Rock and roll music, She's a woman, If 
I  needed  someone,  Day  tripper,  Baby's  in  black,  I  feel  fine, 
Yesterday, I wanna be your man, Nowhere man, Paperback writer a 
Long tall Sally. O bezpečnost se staralo 200 policistů, 100 požárníků 
a  84  soukromých detektivů.  Jako  předkapela  vystoupili  Remains, 
Bobby Hebb, Ronettes a Cyrkle.

JOHN F. KENNEDY AIRPORT (NEW YORK)

Ve 13.35 hodin 7. února 1964 sem přiletěli letem Pan Am Flight 101 
Beatles. Odlétali z letiště Heathrow a na palubě byli kromě slavné 
čtyřky také Cynthia Lennonová, Brian Epstein, Phil Spector, George 
Harrison  z  Liverpool  Echo,  fotograf  Dezo  Hoffmann  a  šéf  klubu 
Cavern Ray McFall. Neil Aspinall a Mal Evans trávili čas vyráběním 
originálních podpisů Beatles. Na letišti je čekalo pět tisíc fanoušků s 
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transparenty  'Welcome  to 
Beatlesville USA' nebo 'We love you 
Beatles,  oh  yeas  we  do'.  Stovka 
policistů  vytvořila  koridor,  kterým 
Beatles prošli do letištní haly, kde 
se pořádala tisková konference za 
přítomnosti  200  zástupců  tisku. 
Poté se Beatles odebrali do hotelu 
Plaza.

JOHN F. KENNEDY STADIUM (ROH BROAD STREET A PATTERSON AVENUE, 
PHILADELPHIA)

Beatles zde vystoupili 16. srpna 1966 od osmi hodin večer. Koncert 
pořádal  George  A.  Habib.  Beatles  zahráli  skladby  Rock  and  roll 
music, She's a woman, If I needed someone, Day tripper, Baby's in 
black, I feel fine, Yesterday, I wanna be your man, Nowhere man, 
Paperback writer a Long tall Sally. Koncertu se zúčastnilo pouze 20 
tisíc diváků z celkové kapacity stadiónu 60 tisíc.

LAS VEGAS CONVENTION CENTRE (LAS VEGAS)

Beatles  zde  vystoupili  20.  srpna 
1964.  Do  Las  Vegas  přiletěli 
dvanáct  hodin  před  začátkem 
vystoupení a ubytovali se v hotelu 
Sahara. Ve tři hodiny odpoledne je 
policie doprovodila  do Convention 
Centre. První koncert začal ve čtyři 
hodiny  odpoledne  a  druhý  v  osm 
hodin večer. Oba byly vyprodány, celkem je navštívilo přes 16 tisíc 
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diváků. Během druhého koncertu byla nahlášena bomba, ale jednalo 
se o planý poplach.

MADISON SQUARE GARDEN (NEW YORK)

Slavná Madison Square Garden se stala 28. listopadu 1974 svědkem 
posledního veřejného vystoupení Johna Lennona. Ten se na pódiu 
před 20 tisíci diváky objevil při koncertu Eltona Johna, který v té 
době měl na první příčce americké hitparády singl Whatever gets 
you thru the night. Společně si zahráli tuto skladbu, píseň Beatles 
Lucy in the sky with diamonds a I saw her standing there. John za 
poslední píseň nezapomněl poděkovat McCartneymu. Na večírku po 
koncertě se v hotelu Pierre objevil John Lennon s Yoko Ono.

19.  a  20.  prosince  1974  zde  končilo  koncertní  turné  George 
Harrisona. Na prvním koncertě nechyběli mezi diváky Paul a Linda 
McCartneyovi,  Julian  Lennon  a  Ringův  manažer  Hilary  Gerrard. 
Původně  měl  s  Georgem  vystoupil  i  John  Lennon,  který  se  ale 
objevil pouze na večírku v klubu Hippopotamus následujícího dne v 
doprovodu May Pang.

Na stejném pódiu vystoupil George Harrison v pátek 16. října 1992 
na  speciálním  koncertu  věnovanému  Bobu  Dylanovi,  který  byl 
odvysílán v rozhlase a  natočen pro  kabelovou televizi.  Harrisona 
doprovázela hvězdná skupina ve složení Booker T, Steve Cropper, 
Jim Keltner, G. F. Smith. George odehrál na akustickou kytaru písně 
If not for you a Absolutely sweet Marie, poté uvedl Boba Dylana. Ve 
skladbě My back pages se připojil s Tomem Pettym k doprovodné 
skupině a zazpíval si jednu sloku. Ve skladbě Knockin' on heaven's 
door zpíval společně s Ronem Woodem a Johnnym Cashem.
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MCCANN STREET 113 (BENTON)

10.  března  1963  se  do  města  vzdáleného  200  mil  od  St.  Louis 
přestěhovala  Louise,  sestra  George  Harrisona,  společně  se  svým 
manželem Gordonem Caldwellem a jejich dvěmi dětmi. Ještě ve 
stejném  roce  je  navštívil  George  Harrison  se  svým  bratrem 
Peterem. 16. září sem přiletěli přes New York a zůstali tu na dva 
týdny. Ve stejný den právě vyšel ve Spojených státech singl Beatles 
She loves you. Během svého pobytu v Bentonu se seznámili s Gaby 
McCartneyem,  členem  místní  skupiny 
Four  Vest.  Louise  jim  pouštěla  album 
Beatles  Please  please  me  a  Gaby  s 
kytaristou Kennym Welchem provedli oba 
bratry  po  městě  s  komentářem:  "Ještě 
jsem  neviděl  člověka  s  tolika  vlasy." 
Harrisonovi  také  přijali  pozvání  na 
koncert Four Vest v nedalekém městečku Eldorado. Kapela zahrála i 
několik  písniček  od  Beatles,  ovšem  ve  stylu  Hanka  Williamse. 
George Harrisona zaujala Welchova kytara značky Rickenbacker a v 
blízkém městě  Mount  Vernon  si  ji  koupil  také.  3.  října  1963  se 
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George s Peterem vrátili do Londýna a George se věnoval albu With 
the Beatles.

MEMORIAL COLISEUM (DALLAS)

Beatles zde vystoupili v pátek 18. září 1964 na pozvání společnosti 
Super Shows Inc. Všech deset tisíc vstupenek bylo vyprodáno během 
jednoho dne. Po příletu do Dallasu odjeli Beatles do hotelu Cabana 
Motor.  Zde  obdrželi  telefonní  zprávu,  že  v  Coliseu  se  nachází 
bomba. Policie však našla pouze fanoušky ukryté pod pódiem a na 
toaletách. O bezpečnost dbalo 200 policistů uvnitř a 200 strážilo 
venku. V sedm hodin večer se uskutečnila tisková konference. Po 
koncertu odjeli Beatles na letiště a odletěli  na ranč, kde strávili 
několik dní volna.

MEMORIAL COLISEUM (PORTLAND)

Beatles  zde  vystoupili  dvakrát  v 
neděli  22. srpna 1965 pro celkový 
počet 20 tisíc fanoušků. V šatnách 
se  setkali  s  Carlem  Wilsonem  a 
Mikem  Lovem  ze  skupiny  Beach 
Boys.

METROPOLITAN STADIUM (CEDAR AVENUE, BLOOMINGTON, MINNEAPOLIS)

Beatles  zde  vystoupili  v  sobotu  21.  srpna  1965.  Vstupenky  se 
prodávaly za 2,50, 3,50, 4,50 a 5,50 dolarů. Na stadióně o celkové 
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kapacitě  45  tisíc  sedadel  bylo  vyprodáno  25  tisíc  míst.  Beatles 
přistáli  na letišti  v  16.15 hodin a uvítalo je tam 3000 fanoušků. 
Koncert začal v půl osmé večer a jako předkapely vystoupily dvě 
místní skupiny. Beatles zahráli jedenáct písní: She's a woman, I feel 
fine,  Baby's  in  black,  A hard  day's  night,  Help!,  Ticket  to  ride, 
Everybody's tryin' to be my baby, I wanna be your man, Can't buy 
me love, Slow down a I'm down.

MID-SOUTH COLISEUM (SOUTH FAIRGROUNDS,  EARLY MAXWELL 
BOULEVARD, MEMPHIS)

Beatles zde vystoupili v pátek 19. srpna 1966. Protože to bylo jejich 
první vystoupení na americkém jihu, očekávali odvetu za Lennonův 
výrok  o  Ježíši.  Dostali  anonymní  telefonické  varování,  že  budou 
během  koncertu  zastřeleni  na 
pódiu.  Protestující  lidé  v  ulicích 
nosili  nápisy  'Beatles  go  home'. 
Odpolední  koncert  od  čtyř  hodin 
navštívilo  7589  lidí,  večerní  od 
osmi  hodin  12539  diváků.  Během 
třetí večerní skladby explodovala na pódiu zápalná bomba, kterou 
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někdo shodil z balkónu. Policie zadržela patnáctiletého chlapce s 
dívkou, kteří u sebe měli 25 zápalných bomb a 25 dělobuchů.

MILWAUKEE ARENA (MILWAUKEE)

Beatles zde vystoupili 4. září 1964. 
Na letišti General Mitchell Field je 
přivítala  tisícovka  fanoušků,  65 
policistů, 32 členů ochranky a čtyři 
muži  letištní  policie.  Letadlo 
přistálo na druhé straně přistávací 
dráhy  a  než  stačili  fanoušci 
přiběhnout, byli Beatles v bezpečí 

hotelu.  Po  obvyklé  tiskové  konferenci  vystoupili  ve  21.08  hodin 
oblečeni v modrých šatech. Po koncertě se vrátili zpět do hotelu a 
po večeři se všichni čtyři šli léčit z nachlazení.

MUNICIPAL STADIUM (WEST 3RD STREET, CLEVELAND)

Beatles  na  tomto  baseballovém 
stadiónu  vystoupili  v  neděli  14. 
srpna  1966.  Ačkoli  měl  stadión 
kapacitu  50  tisíc  lidí,  do  prodeje 
bylo  dáno  pouze  30  tisíc 
vstupenek.  Skupinu  střežila 
speciální  ochranka,  dvě  černé 
limuzíny Beatles stály zaparkované za pódiem. Beatles zahráli písně 
Rock and roll  music, She's  a woman, If  I  needed someone a Day 
tripper. Při poslední skladbě se 3000 fanoušků vrhlo na pódium a 
skupina  musela  utéct  do  bezpečí.  Po  půlhodině  se  podařilo  dav 
rozehnat a Beatles se vrátili ze svého karavanu zpět na pódium, aby 
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dokončili  představení. Zahráli  ještě písně I  feel fine, Yesterday, I 
wanna be your man, Nowhere man, Paperback writer a Long tall 
Sally.

MUNICIPAL STADIUM (KANSAS CITY)

Beatles zde vystoupili 17. září 1964 na pozvání majitele místního 
baseballového  klubu  Charlese  O.  Finleyho,  který  je  viděl  v  San 
Francisco. V šatnách Cow Palace se domluvil s Brianem Epsteinem, 
kterému dal 50 tisíc dolarů, aby uspořádal koncert v odpočinkový 
den skupiny. O bezpečnost celé akce se staralo 350 policistů. Když 
Beatles  přistáli  ve  dvě  hodiny 
odpoledne  v  Kansas  City,  silně 
pršelo. Ubytovali se v Muehlebach 
Towers.  Po  vystoupení  skupin  Bill 
Black Combo a Jackie de Shannon 
přišli na pódium Beatles a spustili 
píseň  Kansas  City/Hey  hey  hey, 
kterou  odstartovali  31  minut 
dlouhé  vystoupení.  Policie  musela  čelit  stovkám  fanoušků,  kteří 
přelezli bariéry před pódiem. V hledišti bylo 20208 diváků z celkové 
kapacity 41 tisíc míst. Finley prodělal na koncertě 50 až 100 tisíc 
dolarů, ale dostalo se mu velké publicity. Za prostěradla, na kterých 
leželi Beatles, zaplatil hotelu tisíc dolarů jeden místní podnikatel, 
který je rozstříhal na 160 tisíc kousků a prodával po jednom dolaru. 
Muehlebach Towers Hotel byl zbourán v roce 1996.
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OLYMPIA STADIUM (ROH GRAND RIVER AVENUE A MCGRAW AVENUE, 
DETROIT)

Beatles  zde  vystoupili  poprvé  v 
neděli  6.  září  1964.  Po  obvyklé 
tiskové  konferenci  se  setkali  s 
místní  Miss  Michigan  1960,  Miss 
Vermont  a  Miss  armády.  Poté 
odehráli dva koncerty. Podruhé zde 
vystoupili v sobotu 13. srpna 1966. 
Na  koncert  je  doprovodila 
šestičlenná  eskorta  policistů  na 
motocyklech.  Koncert  od  dvou  hodin  odpoledne  shlédlo  14  tisíc 
fanoušků, v sedm hodin večer přišlo 16800 diváků.

PALOMINO CLUB (NORTH HOLLYWOOD, LOS ANGELES)

Ve čtvrtek 19. února 1987 vystoupil na pódiu tohoto klubu George 
Harrison jako speciální host skupiny Taj Mahal. Společně s ním zde 
hrál také Bob Dylan, John Fogerty a Jesse Ed Davis. S Taj Mahal 
zahrál  George  píseň  Matchbox,  s  Fogertym  Blue  suede  shoes,  s 
Dylanem Peggy Sue a dále si zahrál v písních Honey don't, Watching 
the river flow a Dizzy Miss  Lizzy. Koncert  byl  nahráván klubovou 
videokamerou.

PARAMOUNT THEATRE (NEW YORK)

Místo  konání  posledního  koncertu  prvního  amerického  turné 
Beatles. Ti zde vystoupili na zvláštní dobročinné akci nazvané An 
evening  with  the  Beatles  v  neděli  20.  září  1964.  Každý  z  3682 
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diváků  zaplatil  za  vstupenku  sto 
dolarů.  Sešla  se  tak  různorodá 
směsice mladých fanoušků skupiny 
a  bohaté  newyorské  smetánky. 
Dále  zde  vystoupili  Steve 
Lawrence,  Edie  Gormé,  Leslie 
Uggams, Tokens, Bobby Goldsboro, 
Shangri-Las,  Brothers  Four,  Jackie 
De  Shannon  a  Nancy  Amesová. 
Beatles  hráli  od  22.45  hodin  a 
předvedli zde deset písní ze svého 
reperotáru.  Před  budovou  se 
tlačilo okolo deseti tisíc lidí, které 

mělo na starosti 240 policistů. V zákulisí se skupina setkala s Edem 
Sullivanem a Bobem Dylanem.

PEPPERMINT LOUNGE (MIAMI)
13. února 1964 navštívili zdejší klub Beatles na pozvání diskžokeje 
Murraye the K. Během jejich návštěvy zpíval Hank Ballard.

PEPPERMINT LOUNGE (NEW YORK)

Nejznámější americký noční klub, domácí klub skupiny Joey Dee & 
the  Starliters.  9.  února  1964  sem  zavítali  tři  členové  Beatles. 
George  Harrison  zůstal  v  hotelu  Plaza.  Na  večírku  diskžokeje 
Murraye the K. se objevila také Cynthia Lennonová a tiskový mluvčí 
Brian Sommerville. Během jejich návštěvy hrála na pódiu skupina 
Seven Fabulous Epics písně Beatles.
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PLAZA HOTEL (WEST 58TH STREET, NEW YORK)

Během první návštěvy Spojených států se Beatles ubytovali v tomto 
známém  konzervativním  hotelu.  Přijeli 
sem  v  pátek  7.  února  1964  po  tiskové 
konferenci  na  Kennedyho  letišti.  Před 
hotelem byla připravena stovka policistů, 
aby  čelila  náporům  fanoušků.  Personál 
hotelu neměl tušení, kdo Beatles jsou, a 
považoval  je  za  anglické  obchodníky. 
Skupina se ubytovala v desetipokojovém 
prezidentském apartmá (pokoje 1209 až 
1216) v dvanáctém patře s výhledem na 
58th Street. Chodbu střežili zaměstnanci 
Burnsovi detektivní agentury. V pokojích 
bylo  nainstalováno  záznamové  zařízení, 
aby  mohli  Beatles  poskytnout  médiím 
kdykoli  rozhovor.  Po  ruce  byla  také 
kamera.  V  sobotu  8.  února  za  nimi  přijela  Harrisonova  sestra 
Louise, ale hotelový doktor Gordon ji pustil dovnitř až po věnování 
podepsané fotografie.

RED ROCKS AMPHITHEATRE (DENVER)

Beatles  zde  vystoupili  26.  srpna  1964. 
Koncertní  plocha se nacházela dvanáct  mil 
za Denverem a nebyla sem zavedena veřejná 
doprava,  proto  se  prodalo  pouze  pět  tisíc 
vstupenek  z  celkového  počtu  sedmi  tisíc 
sedadel.  Lístek  stál  6,60  dolarů.  Před 
koncertem trávili Beatles čas v hotelu Brown 
Palace.  O  bezpečnost  koncertu  se  staralo 
250  policistů.  Koncert  Beatles  začal  v  půl 
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desáté večer. Spolu s  nimi zde vystoupili  Righteous Brothers, Bill 
Black Combo, Jackie De Shannon a Exciters.

ROOSEVELT HOSPITAL (69TH STREET, NEW YORK)

Do této nemocnice byl převezen John Lennon, když byl postřelen 
před domem Dakota. Sanitku doprovázeli dva policisté, kteří byli v 
době nahlášení jen dva bloky od Dakoty, Steve Spiro a Peter Cullen. 
Cesta do nemocnice trvala sotva tři minuty, ale sloužící lékař doktor 
Stephen Lynn už mohl konstatovat pouze smrt, která nastala ještě v 
sanitce. Podle jeho prohlášení byla resuscitace vyloučena, protože v 
těle byly rány, kterými odešlo asi 80 procent krve. Nikdo by takové 
zásahy z pistole nepřežil. Čas smrti byl oficiálně stanoven na 23.07 
hodin, ačkoli Yoko Ono tvrdila, že bylo 23.15 hodin. Kolem půlnoci 
se  Yoko  vrátila  z nemocnice  domů v  doprovodu Davida  Geffena, 
zakladatele firmy Geffen Records. Následujícího dne deset minut po 
poledni se v nemocnici uskutečnila tisková konference s doktorem 
Lynnem.

SAM HOUSTON COLISEUM (HOUSTON)

Beatles  zde  vystoupili  19.  srpna 
1965 na dvou koncertech před plně 
vyprodaným hledištěm o  kapacitě 
12  tisíc  diváků.  Na  letišti  v 
Houstonu přistáli  ve dvě hodiny v 
noci  a  za  doprovodu  fanoušků 
odjeli do místního hotelu. Tam se 

vrátili  i  o  přestávce  mezi  oběma  koncerty,  protože  na  stadióně 
nebyla šatna.
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SHEA STADIUM (ROH 126TH STREET A ROOSEVELT AVENUE, FLUSHING, 
QUEENS, NEW YORK)

Beatles  vystoupili  na  tomto 
baseballovém  stadiónu 
poprvé  v  neděli  15.  srpna 
1965.  Byl  to  jejich  první 
koncert  toho  roku  ve 
Spojených  státech.  Mezi 
doprovodnými  skupinami 
byli  Brenda  Holloway,  King 
Curtis  Band,  Sounds 
Incorporated,  Cannibal  & 

the  Headhunters  a  disco  tanečníci.  Nápad  použít  pro  koncert 
Beatles tento obrovský stadión o kapacitě 55600 diváků se zrodil v 
hlavě Sida Bernsteina. Nikdy předtím se žádný rockový koncert na 
stadióně neuskutečnil, pouze malý koncert Sammyho Davise Jr. pro 
2000  lidí.  Beatles  sem  přiletěli 
vrtulníkem a na pódium je dovezl 
obrněný  automobil  Wells  Fargo, 
který řídil Pete Flynn. Zahráli písně 
Twist and shout, Everybody's trying 
to be my baby, Can't buy me love, 
Baby's  in  black,  Act  naturally,  A 
hard day's night, Help! a I'm down. 
Pod  pódiem  byl  připravený 
automobil,  který  je  ihned  odvezl 
pryč.  Koncert  natáčela  filmová 
společnost  Sullivan  Productions 
Inc. ve spolupráci se Subafilm Ltd. 
Vznikl padesátiminutový dokument, který 1. března 1966 odvysílala 
britská stanice BBC.

Beatles  zde  vystoupili  ještě  23.  srpna  1966,  ačkoli  zůstalo 
neprodaných  11  tisíc  vstupenek.  Celkový  zisk  však  byl  292  tisíc 
dolarů, Beatles dostali 189 tisíc. Na stadión přijeli opět obrněným 
vozem Wells  Fargo.  Koncert  se  uskutečnil  v  den  čtvrtého  výročí 
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svatby Johna a Cynthie Lennonových.

SOUTH OCEAN BOULEVARD (FLORIDA)

Místo se nachází na West Palm Beach. John Lennon a Yoko Ono zde 
28. ledna 1980 koupili  dům u pobřeží v ceně milionu dolarů pod 
falešným  jménem  pan  a  paní  Jock  McLeanovi.  Dům  měl  sedm 
ložnic, dva bazény a stál 150 stop od moře. Lennonovi zde oslavili 
20.  března  1980  své  jedenácté  výročí  svatby.  Yoko  Ono  dostala 
diamantové srdce, John Lennon nový Rolls-Royce.

ST. REGIS HOTEL (NEW YORK)

Když 31. srpna 1971 John Lennon a 
Yoko  Ono přiletěli  do  New Yorku, 
ubytovali  se  v  tomto  hotelu.  Na 
dvanáctém  podlaží  si  pronajali 
pokoje  číslo  1701,  1702  a  1703. 
Hotel se objevil ve filmu Imagine a 
v jejich avantgardním filmu Clock. 
V hotelu pobývalo mnoho celebrit, 

mj. Fred Astaire, Jack Palance a Dick Cavett.

SUFFOLK DOWNS RACETRACK (WALDEMAR AVENUE, EAST BOSTON)

Beatles zde vystoupili 18. srpna 1966. Koncert začal v půl deváté 
večer a navštívilo ho 25 tisíc diváků, víceméně stojících. Beatles 
odehráli  půlhodinový  koncert  v  pískově  zelených  šatech.  Během 
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poslední písně se dostali na pódium fanoušci a dotkli se Johna a 
Paula  předtím,  než  mohli  zasáhnout  zaměstnanci  ochranky.  Na 
koncertě byl třináctiletý syn senátora Roberta Kennedyho jménem 
Joseph.

21 CLUB (NEW YORK)

V  sobotu  8.  února  1964  se  v  tomto 
prestižním  klubu  uskutečnil  večírek 
společnosti  Capitol  Records  věnovaný 
Beatles.  George  Harrison  zůstal  v 
hotelu.

TWIN CITIES' METROPOLITAN STADIUM (MINNEAPOLIS)

Beatles zde vystoupili v sobotu 21. srpna 1965 před 25 tisíci diváky 
z celkové kapacity 45 tisíc sedadel. Skupina sem přiletěla z Chicaga 
a  jejich  tisková  konference  byla  odvysílána  v  místním  rozhlase. 
Během tiskové konference představil  George Harrison svou novou 
kytaru, na kterou poté poprvé hrál během koncertu.

WARWICK HOTEL (ROH 6TH AVENUE A 54TH STREET, NEW YORK)

Beatles  zde  bydleli  při  své  návštěvě  New Yorku  v  roce  1965.  V 
hotelu Plaza, kde bydleli předtím, zůstala pouze Cilla Black. Beatles 
sem přijeli v pátek 13. srpna 1965 limuzínou přímo z letiště. V půl 
třetí odpoledne uspořádali v hale hotelu tiskovou konferenci, kterou 
navštívilo několik stovek místních novinářů. Během jejich zdejšího 
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pobytu  je  v  hotelu  navštívilo  mnoho 
známých  osobností,  včetně  Boba  Dylana, 
Supremes, Crystals a Del Shannon. Beatles 
zabrali  pokoje  ve  33.  patře.  Během 
zdejšího pobytu dostali  také zlatou desku 
za album Beatles VI.

WASHINGTON COLISEUM (WASHINGTON)

Beatles  zde  vystoupili  11.  února 
1964.  Koncert  uspořádal  Norman 
Weiss  z  General  Artists 
Corporation.  Skupina  sem  měla 
přiletět  z  New  Yorku,  ale  kvůli 
sněhové  bouři  přijeli  soukromým 
vlakem.  Na  nádraží  je  vítalo  tři 

tisíce fanoušků. Skupina se ubytovala v hotelu Shoreham v sedmém 
patře.  Kvůli  nim vystěhovali  z  pokoje  jednu rodinu do  devátého 
patra. Beatles vystoupili přesně ve 20.31 hodin po Tommym Roem a 
Chiffons. Pódium se otáčelo a hluk přehlušil  jejich hru, takže se 
vůbec neslyšeli. Beatles zahráli skladby Roll over Beethoven, From 
me to you, I saw her standing there, This boy, All my loving, I wanna 
be your man, Please please me, Till there was you, She loves you, I 
want  to  hold  your  hand,  Twist  and  shout  a  Long  tall  Sally.  Po 
koncertě  je  dvanáct  policistů  doprovodilo  do  šatny.  Během 
vystoupení natáčela stanice CBS dokumentární film, který byl pod 
názvem Live at the Washington Coliseum uveden do kin 14. března. 
Obsahoval záznam písní Roll over Beethoven, From me to you, I saw 
her standing there, This boy, All my loving a I wanna be your man. 
Titulky běžely přes píseň Twist and shout.
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CESTA KOLEM SVĚTA
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AALBORG (DÁNSKO)

S počtem 161 tisíc obyvatel je to čtvrté největší město v Dánsku. 
Tony  Cox,  druhý  manžel  Yoko  Ono,  žil  na  tomto  místě  s  jejich 
dcerou Kyoko. Na farmě, vzdálené asi hodinu jízdy od Aalborgu, s 
nimi bydlela i Coxova nová manželka Melinda, se kterou se seznámil 
na jaře 1968 v New Yorku a v létě 1969 oženil v Bellportu na Long 
Islandu. Jejich dánský přítel Aage Rosendal Nielsen jim pak zajistil 
práci na Nor den Fjord World University. Právě na tuto farmu se 19. 
prosince 1969 vypravili John Lennon a Yoko Ono, aby se setkali s 
Kyoko.  Pod  vlivem  drog  pozvali  mladou  kadeřnici  jménem  Aase 
Haukrogh,  aby ostříhala  Kyoko  nakrátko.  Nezůstalo  ale  jen u ní, 
celé  čtyři  hodiny  trvalo  stříhání  Kyoko,  Johna,  Yoko,  Tonyho  a 
Melindy. Dění v celém domě bylo natočeno na videokamery, včetně 
koupelny, ložnice a záchodu. Záznam Johna hrajícího si ve vaně s 
Kyoko potom Cox použil u soudu. Když se 25. ledna vraceli John a 
Yoko  do  Londýna,  v  krabičce  si  s  sebou  vezli  svoje  vlasy,  které 
věnovali  na  charitativní  účely.  John  si  také  zapamatoval  výraz 
'Instant Karma', který používala Melinda Coxová.
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ACADEMY OF MEDITATION (SHANKARACHARYA NAGAR, INDIE)

Sídlo Maharishiho Maheshe v Himalájích. V roce 1968 sem pozval 
Beatles na tříměsíční kurz trancendentální meditace. Jeho ašram se 
nacházel půl míle od Rishikeshe a padesát metrů od řeky Gangy. V 
pátek 15. února 1968 odletěli John a Cynthia Lennonovi, George a 
Pattie Harrisonovi, Jennie Boydová, a další jejich přátelé z Londýna 
do Dillí. V letadle byli také vybraní zástupci tisku, Don Short z Daily 
Mirror a Robin Turner z Daily Express. Po dvaceti hodinách přistáli v 
8.15 hodin dopoledne v Dillí. Na letišti se setkali s Miou Farrow a 
odjeli třemi auty do Rishikeshe vzdáleného 150 mil. Po příjezdu k 
Maharishimu dostali  teplý čaj a šli  spát. 19. února za nimi přijel 
Paul McCartney s Jane Asherovou a Ringo a Maureen Starkeyovi. V 

ašramu  bylo  celkem  70  studentů  z  Ameriky,  Británie,  Finska, 
Dánska, Švédska a Německa. Byl zde také pilot německé Lufthansy, 
hollywoodský herec Tom a další. Mezi přáteli Beatles nechyběli Mia 
a Prudence Farrow, Donovan, Gypsy Dave, Mike Love z Beach Boys, 
Neil Aspinall, Mal Evans, Alexis Mardas a jazzman Paul Horn.

Akademie byla velmi honosně vybavena. Skládala se z přednáškové 
haly, dvou jídelen, z nichž jedna byla pod širým nebem, nechyběl 
ani  bazén.  Ubytování  bylo  velmi  kvalitní,  v  domech  nechyběl 
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splachovací záchod, sprcha, postele s nebesy a elektrické topení. 
Snídaně se podávala v sedm hodin ráno a skládala se z cornflaků, 
ovocného džusu, čaje, kávy, toustů a marmelády. Poté se studenti 
odebrali na meditaci, kterou přerušili na vegetariánský oběd, který 
se  skládal  z  polévky,  spousty  salátu,  rýže  a  brambor.  Mal  Evans 
občas jezdil do Dillí, aby sehnal alespoň nějaká vejce. Maharishi se 
studenty nejedl. Každý den se uskutečnily dvě devadesátiminutové 
lekce meditace, vždy od půl čtvrté a půl deváté odpoledne. George 
s  Johnem byli  velmi vzorní  studenti  a meditovali  sedm až devět 
hodin denně.

Během pobytu oslavili Beatles a jejich doprovod troje narozeniny. 
25. února dostal George Harrison dort s bílou polevou a růžovými 
květinami,  17.  března  bylo  Pattii  23  let,  své  21.  narozeniny  tu 
oslavil také Mike z Lancasteru, přítel Paula McCartneyho.

1. března opustili  kurz jako první  Ringo, který  si  ze zdravotních 
důvodů  nemohl  zvyknout  na  jídlo,  a  Maureen.  Po  návratu  do 
Londýna  přirovnal  Ringo  ašram  k  pobytu  v  Butlinově  skautském 
táboře. 26. března je následoval Paul McCartney a Jane Asherová. 
Mezi  první,  kteří  odhalili  materialistické  pozadí  ašramu,  patřil 
Alexis  Mardas.  Maharishi  zde  měl  vlastní  helikoptéru,  maséry, 
číšníky a účetní. Příkladem jeho nenasytné touhy po penězích může 
být i záměr společnosti Apple natočit dokumentární film o pobytu 
Beatles u Maharishiho. Při jednání o tomto plánu měl Maharishi s 
sebou svého účetního  poradce  a  trval  na  velmi  vysokém podílu. 
Zároveň se také ukázal jeho vztah k ženám, který byl v rozporu s 
tím, co  hlásal.  Nicméně je nutno  přiznat,  že zejména na Johna 
Lennona měl  pobyt  dobrý  vliv,  protože  v  táboře  se  nenacházely 
drogy ani alkohol. Společně s Paulem napsali několik písní, které se 
staly základem dalšího alba Beatles.

ADELPHI CINEMA (MIDDLE ABBEY STREET, DUBLIN, IRSKO)

Beatles  zde  vystoupili  7.  listopadu  1963.  Po  přistání  na  letišti 
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poskytli interview Franku Hallovi z 
rádia  Telefis  Eireann,  ve  kterém 
přiznali,  že  mají  s  Irskem mnoho 
společného.  John,  Paul  a  George 
měli  totiž  irské předky.  Na letišti 
je  také  čekala  matka  George 
Harrisona Louise, která je provedla 
po mnoha místních zajímavostech. 
Ubytováni byli v hotelu Gresham.

AMSTERDAM HILTON (APOLLOLAAN 138, AMSTERDAM, NIZOZEMÍ)

26.  března  1969  se  pár  novomanželů 
Lennonových  ubytoval  v  sedmém  patře 
luxusního hotelu, aby zde strávili netradiční 
líbánky  formou  tzv.  bed-in  za  mír.  Svůj 
pobyt  v  hotelu  sice  trávili  společně  v 
posteli,  ale  přijímali  novináře  a  ze svých 
bílých  pyžam  se  nevysvlékli,  jak  někteří 
doufali.  Otevřenými  okny  naslouchali 
hlasům fanoušků na ulici. Kolem sebe měli 
mnoho květin a nápisy "Bed peace" a "Hair 
peace".  V  roce  1980  po  smrti  Johna 
Lennona  na  jeho  památku  hotelový 

personál zhasnul všechna světla v hotelu a nechal rozsvícený pouze 
pokoj číslo 902 na sedmém podlaží. V osmdesátých letech se také 
zvýšila  cena  za  ubytování.  Ta  činila  400  liber,  kdežto  v  době 
návštěvy Lennonových stála jedna noc 25 liber. Ačkoli 80 procent 
rezervací  je  za  účelem  strávení  líbánek,  velká  část  hostů  jsou 
fanoušci  Beatles.  V  osmdesátých  letech  byl  totiž  pokoj  902 
zrekonstruován, obnoveny kresby a podpisy na zdech, rozmístěny 
fotografie, sbírka desek, videofilmů a knih o Beatles. Dírou ve zdi 
mohou  návštěvníci  shlédnout  dvacetiminutový  sestřih  ze  života 
Beatles. Na stropě každého vítají slova All you need is love.
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ASTOR TOWERS HOTEL (NORTH ASCOT 1300, CHICAGO)

11.  srpna  1966  se  zde uskutečnila  tisková  konference  s  Beatles, 
kteří byli na posledním koncertním turné. Novináři se sešli ve 28. 
patře hotelu, aby vyslechli omluvu Johna Lennona za jeho nedávný 
komentář v rozhovoru s Maureen Cleaveovou o tom, že Beatles jsou 
populárnější než Ježíš. Skupina se poté odebrala na koncert, ale do 
hotelu  se  už  nevrátili.  K  velkému  zklamání  čekajících  fanoušků 
strávili noc v motelu Ascot.

BAYERISCHER HOF HOTEL (MNICHOV, NĚMECKO)

Beatles zde byli ubytováni 23. června 1966 během jejich krátkého 
turné po Německu. Přijeli sem pozdě odpoledne a ubytovali  se v 
pátém patře. Při  cestě na tiskovou konferenci  zůstali  společně s 
dalšími patnácti lidmi po dobu deseti minut stát ve výtahu. Během 
večera odpočívali u hotelového bazénu.
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BERMUDY

Ostrovy v Karibském moři  se staly v červnu 1980 cílem dovolené 
Johna Lennona,  kterou strávil  se svým čtyřletým synem Seanem, 
zatímco  Yoko  Ono  se  v  New  Yorku  starala  o  obchody.  Během 
návštěvy tamní botanické zahrady John spatřil  orchidej nazvanou 
Double fantasy, která ho inspirovala k názvu jeho posledního alba. V 
září  1982  poslala  Yoko  Seana  na  Bermudy  v  doprovodu  tří 
bodyguardů, ale sama zůstala opět v New Yorku.

BORASHALLEN (BOCKASJOGATAN, BORAS, ŠVÉDSKO)

Čtvrtá  zastávka  prvního  zahraničního  turné  Beatles,  kteří  zde 
vystoupili 28. října 1963 od půl osmé večer. Během tohoto turné po 
Švédsku  vystoupili  Beatles  devětkrát  na  pěti  místech.  Celkem si 
vydělali 2000 liber.

CENTENNIAL HALL (ADELAIDE, AUSTRÁLIE)

Adelaide  nebylo  do  původního 
plánu  australského  turné  Beatles 
zahrnuto  a  stalo  se  tak  až  po 
protestu  obyvatel  tohoto  města. 
Promotér  Kenn  Brodziak  obdržel 
petici  s  80  tisíci  podpisy  a  poté 
kontaktoval  Londýn,  aby  sjednal 
vystoupení  v  tomto  městě. 
Jediným  vhodným  místem  byla 

Centennial Hall. Obvyklá cena pronájmu haly byla 65 liber, ale pro 
koncert  Beatles  byla zvýšena na 440 liber. I  tak ale Brodziak na 
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koncertu  vydělal  12  tisíc  liber.  Zájem  diváků  byl  veliký,  na 
vstupenky se čekalo šedesát hodin předem. Po příjezdu Beatles je v 
městě  vítalo  200  tisíc  lidí  lemujících  ulice,  kterými  projížděli. 
Beatles zde vystoupili dvakrát, a to 12. a 13. června 1964. Zahráli 
písně I saw her standing there, I want to hold your hand, You can't 
do that, All my loving, She loves you, Till there was you, Roll over 
Beethoven, Can't buy me love, This boy a Long tall Sally (příp. Twist 
and shout).

CHATEAU CHAMPLAIN HOTEL (KANADA)

Kanadský  hotel,  ve  kterém  v  pondělí  22. 
prosince 1969 uspořádali John Lennon a Yoko 
Ono tiskovou konferenci.

CINEMA CYRANO (VERSAILLES, FRANCIE)

Beatles zde vystoupili poprvé ve Francii, a to 15. ledna 1964. Kino 
se nacházelo deset mil od Paříže a koncert byl zkouškou pro jejich 
vystoupení v Olympia Theatre v Paříži. Vystoupily zde také stejné 
hvězdy: Trini Lopez, Sylvie Vartan a další. Dvoutisícové kino bylo 
vyprodáno,  koncert  začal  v  devět  hodin  večer.  Během  jízdy  na 
koncert se porouchalo vozidlo s Beatles a ti museli použít zapůjčený 
Cadillac. Do šatny dorazili v momentě, kdy už měli jít na pódium. 
Na  večírku,  který  následoval,  se  objevily  známé osobnosti,  jako 
Francoise Hardy, Johnny Hallyday, Richard Anthony a Petula Clark. 
Po návratu do hotelu dostali Beatles zprávu, že jejich singl I want to 
hold your hand se umístil na prvním místě americké hitparády.
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CIRCUS KRONE BAU (MARSSTRASSE, MNICHOV, NĚMECKO)

Beatles  přiletěli  do  Mnichova  23. 
června  1966  v  11.05  hodin  letem 
BEA BE  502.  Devadesát  minut  po 
přistání  odjížděli  bílým 
Mercedesem do hotelu Bayerischer 
Hof.  Jejich  tři  německé  koncerty 
sponzoroval  časopis  Bravo. 

Následujícího dne, 24. června, se uskutečnily dva koncerty v Circus 
Krone Bau, který působil jako zimní sídlo cirkusu a během letních 
měsíců se zde konaly rockové koncerty. První koncert začal ve čtvrt 
na  šest  odpoledne  a  druhý  v  devět  hodin.  Jako  předkapela 
vystoupili  Cliff  Bennett  &  the  Rebel  Rousers,  Rattles  a  Peter  & 
Gordon. Beatles pak odehráli skladby Rock and roll music, She's a 
woman, If I  needed someone, Day tripper, Baby's in black, I feel 
fine,  Yesterday,  I  wanna be your  man, Nowhere man, Paperback 
writer a I'm down. Druhý koncert byl natáčen německou televizní 
stanicí  ZDF  a  odvysílán  v  45-minutovém  pořadu  Die  Beatles  5. 
července v osm hodin večer.

CIRKUS (LORENSBERGSPARKEN, GOTEBORG, ŠVÉDSKO)

Třetí zastávka na turné Beatles po Švédsku. Vystoupili zde v neděli 
27.  října  1963.  Celkem odehráli  tři  koncerty:  od  15.00,  17.00 a 
20.00 hodin.

DOELEN HOTEL (AMSTERDAM, NIZOZEMÍ)

Beatles zde strávili noc 5. června 1964 při jejich zdejší zastávce na 
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světovém turné.

DORINISH (IRSKO)

17.  března  1967  koupil  John  Lennon  za  1550  liber  malý  ostrov 
západně od Irska. Rozlohu má celkem 19 akrů a nachází se v zálivu 
Clew. John si zde chtěl postavit dům, kde by mohl trávit nerušeně 
volný čas. V roce 1983 Yoko Ono prohlásila, že to bylo místo, kde se 
mohli volně pohybovat, aniž by je rušili novináři a další zvědavci. 
Oba však navštívili ostrov pouze jednou, a to ve společnosti herce 
Roberta  Shawa  a  majitele  rádia  Ronana  O'Rahillyho.  V  listopadu 
1969  John  Lennon  povolil  skupině  hippies  pod  vedením  Sida 
Rawieho, aby se na ostrově usadili. Ale tento v létě rajský ostrov se 
v zimě změnil v peklo. V listopadu 1983 Yoko Ono propůjčila ostrov 
irským  sirotkům  a  v  roce  1985  ho  definitivně  prodala  rodině 
Gavinových z Murrisku.

EDELWEISS HOTEL (OBERTAUERN, RAKOUSKO)

Beatles zde bydleli v březnu 1965 
při  natáčení  filmu  Help!  Obsadili 
pokoje  501-507.  Pro  scény  na 
lyžích byli použiti dvojníci oblečení 
do skutečných věcí Beatles. Johna 
hrál  Frank  Bogensberger,  Paula 
Herbert  Lurzer,  George  Gerhard 
Griens  a  Ringa  Hans  Pretscherer. 
Beatles  zde  měli  také  své 
přítelkyně, Cynthii, Maureen a Pattii. Během natáčení byla jejich 
překladatelkou,  kontaktní  osobou  a  učitelkou  lyžování  Miss 
Rakousko  1964  Gloria  Makk.  Po  odjezdu  z  hotelu  navštívilo  22. 
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března  jejich  pokoj  množství  fanoušků,  kteří  ho  rozebrali  na 
suvenýry.

EMPIRE STADIUM (EXHIBITON PARK, VANCOUVER, KANADA)

Beatles zde vystoupili v sobotu 22. 
srpna  1964.  Byl  to  jejich  první 
koncert  v  Kanadě a  byl  odvysílán 
přímým  přenosem  místní 
rozhlasovou  stanicí  CKNW.  Na 
stadión se vměstnalo 20261 diváků 
a tisíce fanoušků čekalo před ním. 
O  bezpečnost  se  starala  stovka 

policistů. Beatles se na pódiu objevili ve 21.23 hodin a po koncertě 
odjeli  třemi  limuzínami  za  doprovodu  policie.  Koncert  o  ceně 
vstupenky 5,25 dolarů trval 27 minut.

FESTIVAL HALL (BRISBANE, AUSTRÁLIE)

Beatles zde ukončili své australské turné koncerty 29. a 30. června 
1964,  kdy  odehráli  celkem  čtyři  vystoupení  pro  5500  diváků  na 
každý  koncert.  Při  vystoupení  na  ně  dopadala  spousta  bonbónů, 
jídla a pití. Místní studenti tak protestovali proti materialismu. V 
zákulisí se Beatles setkali se Sirem Henrym Abelem Smithem a jeho 
ženou Lady May Smithovou.
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FESTIVAL HALL (MELBOURNE, AUSTRÁLIE)

Beatles zde během tří dnů vystoupili celkem šestkrát, a to 15., 16. 
a 17. června 1964. Sál byl vyprodán, Beatles hráli pro celkem 45 
tisíc  diváků.  Na prvním vystoupení se po krátké pauze z důvodu 
nemoci  opět  k  Beatles  přidal  Ringo  Starr.  Toto  vystoupení  také 
odvysílala televize Nine Television pod názvem The Beatles sing for 
Shell.

FORUM (MONTREAL, KANADA)

8. září 1964 ve 14.20 hodin čekalo 
Beatles na letišti v Montrealu přes 
pět  tisíc  fanoušků.  Ozbrojená 
policie je dopravila do sálu, kde se 
měly  uskutečnit  dva koncerty  pro 
21  tisíc  diváků.  V  17.20  hodin 
vystoupili Beatles na pódiu poprvé. 
V  té  chvíli  jakýsi  fanatik  napadl 

Ringo Starra, kterého chtěl zabít jako 'anglického žida'. Naštěstí byl 
v tu chvíli  nablízku detektiv. O přestávce mezi koncerty pózovali 
Beatles pro fotografy a uspořádali tiskovou konferenci. Cestou na 
letiště  je  doprovázelo  75  policistů  a  Ringa  chránila  speciální 
jednotka detektivů. Když Ringo nastoupil do letadla, pronesl: „Jsem 
Angličan. Ale nejsem Žid.“

GIBRALTAR

Britská kolonie ve Středozemním moři má asi 30 tisíc obyvatel. 20. 
března 1969 sem z Paříže přiletěli John Lennon a Yoko Ono, aby je 
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tu  oddali.  Yoko  byla  totiž  od  2.  února 
úspěšně rozvedená a malou inspirací pro ně 
určitě  byla  svatba  Paula  McCartneyho  a 
Lindy  Eastmanové,  která  se  konala  12. 
března. Společně s nimi přiletěli také Peter 
Brown  a  fotograf  David  Nutter,  kteří  byli 
jedinými  svědky  jejich  svatby.  Letadlo 
pilotované  kapitánem  Trevorem 
Copplestonem  přistálo  v  8.30  dopoledne. 
John  a  Yoko  byli  ve  svém  bílém  období, 
proto  byli  oba  odděni  do  bílých  šatů  a 
vypadali  spíše  na  to,  že  jdou  na  tenis. 
Během tříminutového ceremoniálu, který vedl Cecil Wheeler, John 
kouřil cigaretu. Krátce po obřadu pár odletěl soukromým letadlem 
zpět do Paříže, na Gibraltaru tak strávili pouhých sedmdesát minut. 
O několik dní později zahájili svoje veřejné líbánky v Amsterdamu.
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GRUGENHALLE (ESSEN, NĚMECKO)

25. června 1966 opustili Beatles mnichovský hotel a za doprovodu 
policie  odjeli  na  místní  nádraží,  aby  odjeli  speciálním  vlakem, 
kterým jela  královna  Elizabeth  na  svou  cestu  po  Německu.  Vlak 
přijel  do  Essenu  v  půl  páté  večer  a  Beatles  ihned  odjeli  do 
Grugenhalle, kde se jich ujali kadeřníci, aby byli připraveni na dva 
koncerty. Druhý den půl hodiny po poledni se Beatles opět odebrali 
na nádraží, aby se vrátili zpět do Mnichova.

HAVAJSKÉ OSTROVY

2.  května  1964  se  na  společnou  dovolenou  v  Honolulu  odebrali 
George  Harrison  s  Pattií  a  John  Lennon  s  Cynthií.  Byli  velmi 
překvapeni,  když  je  na  letišti  nevítali  obvyklé  davy  fanoušků  a 
novinářů. Aby měli  co nejvíce soukromí, pronajali  si  jachtu,  kde 
trávili  většinu času a  bavili  se filmováním na malou kameru. Do 
Londýna se vrátili 26. května. Havaj se Georgeovi zalíbila natolik, 
že v roce 1979 si koupil dům v Maui, aby měl kde odpočívat. Dům 
pojmenový Kuppu Qulua se stal inspirací k albu Gone troppo. Název 
nedalekého města Hana se objevil v písni Soft-hearted Hana, kterou 
věnoval majiteli místní restaurace Bobu Longhimu. Jeho sousedy na 
ostrově byli mj. Kris Kristofferson, Richard Prior, Dolly Parton a Tom 
Selleck. Známá je pověst o tom, že v roce 1983 mu byl nainstalován 
nepoužitelný záchod. Prkénko bylo vyzdobeno květinovými motivy, 
volný záchod měl oznamovat zvoneček. Po spláchnutí  hrála píseň 
Lucy in the sky with diamonds. George Harrison však tuto historku 
popírá. Další, tentokrát už podloženou historkou, je jeho spor se 
sousedy,  kteří  po  něm požadovali  16  milionů  liber  za  pronájem 
přístupové cesty. Ten se táhl od roku 1983 až do roku 2000.
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HOTEL OKURA (TOKIO, JAPONSKO)

V hotelu Okura strávili John Lennon a Yoko Ono čtyři měsíce svého 
pobytu v Japonsku v roce 1977. 4. října 1977 se zde uskutečnila 45-
minutová tisková konference, po které oba odletěli do New Yorku. 
John  nezapomněl  poděkovat  Japoncům  za  respektování  jejich 
soukromí.

JOHANNESHOWS ISSTADION (STOCKHOLM, ŠVÉDSKO)

Beatles vystoupili  na tomto obrovském hokejovém stadiónu 28. a 
29. července 1964, kdy tu odehráli celkem čtyři koncerty, každý pro 
3000 až 6500 diváků. Celková kapacita stadiónu činila 8500 míst. 
Během prvního koncertu dostali  John s Paulem elektrický šok od 
neuzemněného  mikrofonu.  Spolu  s  Beatles  zde  vystoupili  Kays, 
Moonlighters, Streaplers, Jimmy Justice, Mascots a Shanes.
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K.B.  HALLEN (PETER BANGSVEJ,  FREDERIKSBERG,  COPENHAGEN, 
DÁNSKO)

Beatles vystoupili v Dánsku pouze jednou, a to 4. června 1964 na 
úvod svého 27-denního světového turné. Ringo byl nemocen, a tak 
ho  za  bicími  nahradil  Jimmy  Nicol.  Skupina  zde  odehrála  dva 
koncerty, první od šesti hodin večer a druhý od půl desáté. Na každé 
vystoupení přišlo 4400 diváků. Beatles zahráli písně I want to hold 
your  hand,  I  saw  her  standing  there,  You  can't  do  that,  All  my 
loving, She loves you, Till there was you, Roll over Beethoven, Can't 
buy me love, This boy a Long tall Sally.

KUNGLIGA TENNISHALLEN (LIDINGOVAGEN, STOCKHOLM, ŠVÉDSKO)

Beatles zde vystoupili dvakrát během soboty 26. října 1963, a to od 
pěti hodin odpoledne a osmi hodin večer. Zajímavé je, že hlavní 
hvězdou večera nebyli Beatles, ale Joey Dee & the Starliters.

LE BOURGET (PAŘÍŽ, FRANCIE)

Nedaleko Paříže se nachází letiště jménem Le Bourget. John Lennon 
a  Yoko  Ono  se  ho  rozhodli  20. 
března 1969 využít pro přistání při 
návratu  z  Gibraltaru,  kde  byli 
oddáni.  Na  místě  už  čekaly  davy 
novinářů.
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MAJESTIC THEATRE (CHRISTCHURCH, NOVÝ ZÉLAND)

Beatles zde ukončili své turné po Novém Zélandu vystoupením 27. 
června 1964.  Při  cestě městem jim pod auto  skočila  třináctiletá 
dívka. Naštěstí se nezranila a Beatles ji vzali do svého hotelu na 
čaj. Další incident se jim přihodil, když vyšli na balkón hotelu, aby 
zamávali davům fanoušků. Museli totiž utéct kvůli shnilým vejcím, 
které na ně začala dopadat.

MANILA (FILIPÍNY)

Hlavní město Filipín. Beatles zde měli naplánovaný koncert na Rizal 
Memorial Football Stadium, který uspořádala společnost Cavalcade 
International.  Po  přistání  na  Filipínách  uspořádali  Beatles  na 
velitelství námořních sil obvyklou tiskovou konferenci. V nedalekém 
přístavu byla připravena luxusní jachta, na které měli Beatles trávit 
čas  během  svého  pobytu  na  ostrovech.  Brian  Epstein  ale  tuto 
nabídku odmítl a ubytoval skupinu v hotelu Manila. Na třetí hodinu 
odpolední byla naplánována návštěva u první dámy Filipín, ve čtyři 
odpoledne se měl konat koncert. Beatles ale chtěli být na stadióně 
už dvě hodiny před vystoupením, a tak návštěvu královského paláce 
odmítli.  V  novinách  vyšla  zpráva  o  jejich  příjezdu,  koncertu  a 
návštěvě  v  sídle  krále,  která  se  měla  uskutečnit  druhý  den 
dopoledne. Beatles však nebyli o ničem informováni, proto se Brian 
Epstein  velmi  podivil,  když  pro  něj  příští  ráno  přijel  královský 
poslíček.  Samozřejmě  nechtěl  Beatles  budit.  Po  odpoledním 
koncertu 3. července 1966 před 30 tisíci diváky se vrátili do hotelu 
a čtvrt hodiny poté odvysílala televize, že Beatles odmítli návštěvu 
královny a 200 dětí, které na ně čekaly. Zároveň byla zveřejněna 
zpráva,  že  odmítli  nabídnutý  pobyt  na  jachtě.  Tiskový  mluvčí 
Beatles Tony Barrow se pokusil okamžitě situaci urovnat a vysvětlit, 
že došlo k omylu, a nabídl televizní stanici Channel Five možnost 
rozhovoru s Brianem Epsteinem. V televizi byla nakonec odvysílána 
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tisková  zpráva,  ale  její  překlad  byl  se  spoustou  chyb  a  téměř 
neslyšitelný. Druhý koncert Beatles se měl uskutečnit 4. července 
od půl deváté večer pro 50 tisíc diváků. Mezi dalšími vystupujími 
byli  Reycard Duet, Wing Duet, Lemons Three, Eddie Rayes & the 
Downbeat,  Dale  Adriatico  a  Pilita  Corrales.  Množily  se  však 
telefonické výhrůžky do hotelu Manila a na britském velvyslanectví. 
Byla odvolána místní ochranka, která měla Beatles střežit. Beatles 
byli donucemi z hotelu utéct na letiště a narychlo odletět, aby si 
zachránili své životy. Jejich pobyt na Filipínách byl zkouškou toho, 
co je čekalo zanedlouho ve Spojených státech.

MAPLE LEAF GARDENS (CARLTON STREET, TORONTO, KANADA)

Beatles zde vystoupili v pondělí 7. září 1964. Při příjezdu do hotelu 
King  Edward  je  vítalo  deset  tisíc  fanoušků.  Po  ubytování  v 
třípokojovém apartmá  byla  objevena  na  místním  záchodě  jedna 
čtrnáctiletá fanynka. Beatles uspořádali  dva koncerty pro celkem 
35522  diváků.  Kromě nich  tu  vystoupili  ještě  Bill  Black  Combo, 
Exciters, Clarence Henry a Jackie de Shannon. Beatles se na pódiu 
objevili v půl šesté odpoledne. Mezi koncerty se uskutečnila obvyklá 
tisková  konference  a  setkání  se  starostou  města,  Miss  Kanada a 
prezidentem  kanadského  fanklubu  Beatles.  Kanadská  pobočka 
společnosti Capitol Records jim předala zlatou desku. Na pódium se 
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Beatles  vrátili  v  půl 
jedenácté večer.

Podruhé  zde  Beatles 
vystoupili  17.  srpna  1965. 
Stadión  o  kapacitě  18  tisíc 
diváků byl  na oba  koncerty 
zcela vyprodán. Další  jejich 
vystoupení se zde konalo 17. 
srpna  1966.  Na  odpolední 
koncert přišlo 15 tisíc lidí a 
na večerní 17 tisíc. Během vystoupení zasáhl George Harrisona do 
tváře předmět, hozený na pódium. O bezpečnost dbalo 400 policistů 
a 122 lékařů.

MARIETTA HOTEL (OBERTAUERN, RAKOUSKO)

Místo  jediného  vystoupení  Beatles  v  Rakousku,  které  se  zde 
uskutečnilo  18.  března  1965.  Ten  den  slavil  narozeniny  asistent 
Dicka Lestera, pan Read, a v hotelu se konal večírek. Beatles na 
něm  zahráli  své  velké  hity  a  některé  standarty,  jako  např. 
Summertime.

NASSAU (BAHAMY)

Skupinu sedmi set ostrovů objevil  v roce 1492 Kryštof Kolumbus. 
Hlavním městem Baham je Nassau, ve kterém žije 3000 obyvatel. 
Beatles  sem  přiletěli  22.  února  1965  za  účelem natáčení  svého 
druhého celovečerního filmu Help! Ostrovy byly vybrány pro několik 
exteriérových  scén.  Hlavním  důvodem  tohoto  rozhodnutí  byla 
finanční otázka. Finanční poradce Beatles dr. Walter Strach měl na 
Bahamách  vilu.  Walter  Shenson  a  Beatles  založili  bahamskou 
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společnost Cavalcade Productions, aby se vyhnuli daním, které by 
platili v Británii. Na Bahamách se Beatles ubytovali na Cable Beach 
v klubu Balmoral. Zůstali zde až do 9. března. Už v prosinci 1964 ale 
Bahamy navštívil  George Harrison s  Pattií  během své desetidenní 

dovolené.

Začátkem  roku  1969  chtěli 
John  Lennon  a  Yoko  Ono 
podpořit kampaň proti válce 
ve  Vietnamu.  Bohužel  jim 
nebyla včas udělena vstupní 
víza  do  Spojených  států  a 
tak se uchýlili  na Bahamské 
ostrovy.  Jako  ideální  místo 
se  jim  zdál  hotel  Sheraton 

Oceanus ve Freeportu, kde se ubytovali v sobotu 24. května 1969. 
Byli však velmi zklamáni. Jídlo bylo otřesné a v ložnici měli pouze 
jednolůžka,  ačkoli  si  zamluvili  celé  patro.  Z  plánovaného bed-in 
nebylo nic a oba odletěli příští den do torontského hotelu Queen 
Elizabeth.

NIPPON BUDOKAN HALL (DAIKAN-CHO, CHIYODA-KU, TOKIO, JAPONSKO)

Zdejších pět koncertů zajistil 
pro Beatles místní promotér 
Tatsuji  Nagashima.  Hala 
pojmula  11  tisíc  diváků. 
Protože se  však  v  ní  konaly 
tradiční  zápasy,  obyvatelé 
vyhrožovali  Beatles 
atentátem. O bezpečnost se 
muselo starat celkem 35 tisíc 
členů  ochranky  a  3000 
policistů.  Při  příletu  museli 
Beatles  strávit  několik  hodin  v  Anchorage  na  Aljašce,  protože  v 
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Japonsku řádil tajfun KIT. Na tokijském letišti přistáli ve 3.40 hodin 
ráno 29. června 1966. 3000 policistů střežilo letiště už několik hodin 
před  příletem.  Uvítalo  je  zde  1500  fanoušků.  Cestu  do  hotelu 
lemovalo  15  tisíc  policistů,  kteří  uklidňovali  dav  s  transparenty 
'Beatles go home'. Prezidentské apartmá hotelu Hilton střežilo 2000 
členů bezpečnostní agentury. První koncert se uskutečnil 30. června 
a natáčela  ho barevně japonská televizní  stanice NTV. Pořad byl 
odvysílán 1. července pod názvem The Beatles recital from Nippon 
Budokan, Tokyo. Na záběrech je vidět, že kolem pódia stálo 250 
policistů.  Další  2000  hlídali  kolem  haly.  Další  vystoupení  se 
uskutečnilo v pátek 1. července a v sobotu 2. července, pokaždé po 
dvou koncertech. O přestávkách mezi koncerty se Beatles v zákulisí 
občerstvovali spoustou nevšedních pochoutek a nápojů. Navštívilo 
je  také  mnoho  známých  osobností,  např.  Tetsusaburo  Shimaya, 
padesátiletý prezident japonského fanklubu Beatles.

NYA AULAN (SUNDSTA LAROVERK, KARLSTAD, ŠVÉDSKO)

Beatles  zde  zahájili  švédské  turné  25.  října  1963.  Pro  koncert 
rockové skupiny je to neobvyklé místo,  protože se  jedná o  halu 
střední školy. Beatles zde vystoupili od sedmi hodin večer a poté od 
devíti. Zahráli  písně Long tall  Sally, Please please me, I saw her 
standing there, From me to you, A taste of honey, Chains, Boys, She 
loves you a Twist and shout.

OLYMPIA THEATRE (BOULEVARD DES CAPUCINES, PAŘÍŽ, FRANCIE)

Beatles měli  zamluveno nejznámější  pařížské divadlo Olympia na 
celé tři týdny od 16. ledna do 4. února 1964. Podle jistých zdrojů za 
vystoupení  dostali  pouhých  50  liber.  Společně  s  nimi  zde  hrálo 
dalších deset umělců, včetně Trini Lopezové nebo Sylvie Vartanové. 
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Beatles  zde  hráli  celkem  dvacet  dnů  po  dvou,  někdy  i  třech, 
koncertech denně. Jejich repertoár obsahoval skladby From me to 
you, Roll over Beethoven, She loves you, This boy, I want to hold 
your hand, Boys, Twist and shout a Long tall Sally. Pobyt Beatles ve 
Francii se v mnohém odlišoval, protože Francie je téměř neznala. 
Singly  se  zde  neprodávaly,  a  tak  Beatles  vyšlo  u Odeon Records 
pouze několik EP desek. Poslouchal se zde i jiný styl hudby. Během 
zdejšího pobytu se Beatles setkali s mnohými znánými osobnostmi, 
jako byl např. Johnny Hallyday, Francoise Hardy, Petula Clark nebo 
Richard Anthony. Koncert z 19. ledna nahrávala rozhlasová stanice 
ORTF a vystoupení z 22. ledna natáčela televize ORTF.

OSTERREICHISCHER HOF HOTEL (SALZBURG, RAKOUSKO)

Beatles zde uspořádali 13. března 1965 během natáčení filmu Help! 
tiskovou konferenci. Na místní letiště přiletěli ve 14.18 hodin, kde 
je přivítalo mnoho fanoušků. Několik z nich ale drželo nápis Beatles 
go  home.  Po  tiskové  konferenci  odjeli  do  Obertauern,  kde  po 
několik dní natáčeli záběry pro nový celovečerní film.
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PALAIS DES FETES (NICE, FRANCIE)

Beatles zde 30. června 1965 ukončili své francouzské turné.

PALAIS D'HIVER DE LYON (RUE LOUIS GUERIN, VILLEURBANNE, LYONS, 
FRANCIE)

Beatles zde vystoupili dvakrát 22. června 1965, a to od osmi hodin a 
deseti hodin odpoledne pro celkem 7000 diváků.

PALAIS DES SPORTS (PLACE DE LA PORTE DE VERSAILLES,  PAŘÍŽ, 
FRANCIE)

Beatles zde v neděli 20. června 1965 zahájili své krátké evropské 
turné. Hráli od tří hodin odpoledne a od devíti hodin večer. Jejich 
druhý koncert odvysílala francouzská televize a rozhlas. Celkem se 
na ně přišlo podívat 6000 diváků, tzn. bylo vyprodáno. Beatles hráli 
skladby Twist and shout, She's a woman, I'm a loser, Can't buy me 
love,  Baby's  in  black,  I  wanna be your man, A hard day's  night, 
Everybody's trying to be my baby, Rock and roll music, I feel fine, 
Ticket to ride a Long tall Sally. Paul McCartney se pokusil některé 
písně  uvést  ve  francouzštině,  za  což  sklidil  oprávněný  potlesk. 
Společně  s  nimi  tu  hráli  také  Yardbirds.  Po  koncertě  navštívil 
skupinu  v  hotelu  George  Cinq  Francoise  Hardy  a  společně  se 
odebrali do nočního klubu Castell's.
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PALAZZO DELLO SPORT (PIAZZA KENNEDY, BENÁTKY, ITÁLIE)

Beatles zde vystoupili dvakrát během 25. června 1965. Ani jeden z 
koncertů nebyl vyprodán. Stadión má kapacitu 25 tisíc míst, ale na 
první koncert bylo prodáno pouze 5 tisíc vstupenek a večer nepřišlo 
o moc více lidí.

PAŘÍŽ (FRANCIE)

Hlavní město Francie navštívili John Lennon a Paul McCartney už v 
roce 1961. V září totiž skotská tetička Elizabeth poslala Johnovi k 
narozeninám 40 liber. Po koncertu v Knotty Ash Village Hall 29. září 
1961  se  John  s  Paulem  odebrali  na  patnáctidenní  výlet.  Stuart 
Sutcliffe jim dal pařížskou adresu Jurgena Vollmera, jejich známého 
z  Hamburku,  který  se  přestěhoval  do  hlavního  města  Francie. 
Během návštěvy u něho se John s Paulem poprvé setkali s novým 
účesem, který je měl později tak proslavit. Oba si ho vyzkoušeli a 
koupili  si  také  jiné  oblečení.  Shlédli  zde  také  koncert  Johnnyho 
Hallydaye, který byl v té době velmi populární. Byli také nadšeni 
atmosférou  Montmartru,  kde  zůstali  po  celý  týden.  Chtěli  se 
podívat  ještě  do  Španělska,  ale  nezbyly  jim už  peníze.  Poslední 
utratili za boty značky Chelsea a domů se vrátili stopem.

16.  září  1963  odletěli  na  líbánky  do  Paříže  John  a  Cynthia 
Lennonovi.  Ubytovali  se  v  luxusním hotelu George V.  a  navštívili 
mnoho  známých  pamětihodností.  John  si  koupil  také  kameru. 
Shodou okolností se zde setkali s Astrid Kirchherrovou, která odjela 
na několik dní do Paříže se svými kamarádkami. Po několika dnech 
za nimi přijel Brian Epstein a 2. října se společně vrátili do Británie.

Francouzský hudební trh se od britského značně odlišoval. Přesto 
získali Beatles angažmá na tři týdny v divadle Olympia. 14. ledna 
1964 odletěli John, Paul a George z Liverpoolu, den poté Ringo z 
Londýna, aby 16. ledna stanuli na pódiu divadla. Ubytováni byli v 
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hotelu  George  V.  Během  prvního  koncertu  obdrželi  telegram  se 
zprávou, že jejich singl I want to hold your hand je na prvním místě 
americké  hitparády.  Brian  Epstein  a  George  Martin  uspořádali 
oslavu.  4.  února  vystoupili  Beatles  v  Olympii  naposledy  a 
následujícího  dne  odletěli  zpátky  domů.  Paříž  navštívili  ještě  v 
červnu 1965, kdy uspořádali v Palais De Sport obrovskou recepci.

PLAZA DE JOHN LENNON (BARCELONA, ŠPANĚLSKO)

Nové  náměstí  v  Barceloně  bylo  v 
květnu  1993  pojmenováno  na 
počest  Johna  Lennona.  Je  zde 
umístěna  pamětní  deska  se  slovy 
'Doneu  una  oportunitat  a  la  pau', 
jak  zní  katalánský  překlad  Give 
peace a chance.
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PLAZA DE TOROS DE MADRID (MADRID, ŠPANĚLSKO)

Beatles  zde  vystoupili  2.  července  1965  od  půl  deváté  večer. 
Společně  s  nimi  hráli  Freddie  Davis,  Martin  Brothers,  Mechel, 
Modern 4, Rustiks a Trinidad Steel Band.

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL 
(AVENUE DE LES CORTS, BARCELONA, 
ŠPANĚLSKO)

Beatles  zde v sobotu 3.  července 
1965  uzavřeli  své  čtrnáctidenní 
evropské turné.

PRINCESS THEATRE (KOWLOON, HONG KONG)

Beatles  zde  vystoupili  dvakrát  9.  června  1964.  Ringo  Starr  byl 
nemocen a za bicími ho nahradil Jimmy Nicol. Na letišti Kai Tak je 
uvítala  tisícovka fanoušků.  Poté se odebrali  do  hotelu President, 
kde měli  zamluvené patnácté podlaží.  Představena jim byla Miss 
Hong Kong, ale Beatles byli příliš unaveni na rozhovor. Divadlo mělo 
kapacitu  1700  míst,  vstupenka  na  koncert  stála  75  dolarů,  což 
Beatles  kritizovali.  O  bezpečnost  jejich  návštěvy  se  staralo  200 
policistů. Mezi oběma koncerty chtěli původně Beatles trávit čas v 
hotelu,  ale  bezpečnostní  problémy  je  donutily  zůstat  v  šatně 
divadla.
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ROYAL HOTEL (COPENHAGEN, DÁNSKO)

Beatles  se  zde  ubytovali  4.  června  1964,  kdy 
vystupovali ve zdejší K.B. Halle v Tivoli Gardens, 
která  se  nacházela  naproti  hotelu.  Ringo  Starra 
nahradil za bicími Jimmy Nicol. Spali ve stejném 
apartmá,  jako  dva  týdny  předtím ruský  premiér 
Nikita Chruščov.

QUEEN ELIZABETH HOTEL (DORCHESTER BOULEVARD WEST, MONTREAL, 
KANADA)

V květnu 1969 John Lennon a Yoko Ono nedostali vstupní vízum do 
Spojených států,  kde měli  v  úmyslu zapojit  se do protestů proti 
válce ve Vietnamu. Proto se rozhodli uskutečnit další mírový bed-in. 
Jako  místo  jeho  konání  si  vybrali  Bahamy,  ale  hotel  je  velmi 
zklamal. Proto 26. května 1969 přiletěli na torontské letiště, kde je 
zdrželi  čtyři  hodiny,  než  mohli  nasednout  do  taxíku  a  odjet  do 
hotelu v Montrealu, kam dorazili  o půlnoci. Do 2. června 1969 si 
rezervovali  pokoj  č.  1742  v  19.  podlaží,  který  jim Derek  Taylor 
pomohl  vybavit  rekordéry,  filmovým zařízením,  sedmi  telefony  a 

ručně  psanými  transparenty  'Bag 
peace', 'Peace now' a 'Bed peace'. 
Derek  Taylor  zároveň  pozval  150 
novinářů a oslovil 350 amerických 
rozhlasových stanic. Během bed-in 
snímal dění v pokoji kamerou, ale 
ze sestříhaného filmu The way it is 
se  objevilo  pouze  několik 
fragmentů na videonahrávce John 

and Yoko: The bed-in. Během mírového bed-in John Lennon podpořil 
studenty  na  univerzitě  v  Berkeley.  Mezi  hosty  se  objevil  také 
Richard  Brown  z  Capitol  Records,  místní  zpěvák  Tony  Roman, 
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karikaturista Al Capp, telefonovali jim lidé jako Norman Mailer, Bob 
Dylan  nebo  Allen  Ginsberg.  V  sobotu  31.  května  večer  vznikla 
nahrávka písně Give peace a chance. Místnost v té době zaplnilo 50 
lidí,  mezi  kterými  byl  diskžokej  Roger  Scott,  komici  Tommy 
Smothers a Dick Gregory, Petula Clark, členové kanadské pobočky 
Radha  Krishna,  Timothy  Leary  s  manželkou  Rosemary  a  rabín 
Abraham L. Feinberg.

SHERATON MOTEL HOTEL (MACLEAY STREET, SYDNEY, AUSTRÁLIE)

Když  Beatles  chystali  turné  po  Austrálii,  měl  pořadatel  Kenn 
Brodziak  problémy  s  jejich  ubytováním  v  Sydney.  Čtyři 
nejprestižnější  hotely  jeho  požadavek  odmítly,  protože  se  bály 
bezpečnostních komplikací spojených s jejich návštěvou. Brodziak 
také  navrhl,  aby  každý  člen  skupiny  bydlel  v  jiném  hotelu.  Až 
majitel malého hotelu Bert Dunn souhlasil s jeho žádostí a Beatles 
se  zde  11.  června  1964  ubytovali.  Ředitelkou  hotelu  byla  Miss 
Victoria 1950 Margaret Walpole, která jim nabídla pokoj č. 801. V 
hotelové  hale  se  od  půl  páté  odpoledne  uskutečnila  tisková 
konference.  Ve  stejný  čas  bydlel  v  hotelu  Sheraton  také  jejich 
dávný přítel z Hamburku Tony Sheridan, který zde hrál se skupinou 
Billy  Thorpe  &  the  Aztecs  and  Digger  Revell.  Bohužel  byl  právě 
nemocen  a  s  Beatles  se  nesetkal.  18.  června  se  v  hotelu  konal 
večírek k příležitosti Paulových narozenin, který se protáhl do druhé 
hodiny ranní.

JIŽNÍ AFRIKA

Kvůli  obavám  z  rasových  nepokojů  bylo  každé  plánované  turné 
Beatles po Jižní Africe zrušeno. Jejich nahrávky se tu až do roku 
1966 výborně prodávaly. 8. srpna 1966 však prohlásil John Lennon 
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známou  větu  o  Ježíšovi  a  nahrávky 
Beatles se zde přestaly prodávat až do 3. 
března  1971.  Týkalo  se  to  však  pouze 
desek  Beatles,  písně  Johna  Lennona se 
prodávaly bez omezení.

John Lennon strávil období od 23. do 27. 
května  1980  v  hotelu  Mount  Nelson  v 
Kapském Městě. Hotel si rezervoval pod 
jménem svého astrologa Johna Greena, 

ale  z  hotelu  poslal  několik  telegramů  svým  přátelům.  Poté 
odcestoval do Německa a Španělska.

SPORTHALLEN (HAMNGATAN, ESKILSTUNA, ŠVÉDSKO)

Beatles zde 29. října 1963 ukončili své krátké 
švédské turné. Společně s nimi vystoupili Jerry 
Williams, Violents, Trio  Me'  Bumba, Telstars a 
Mona Skarstrom.

SYDNEY STADIUM (SYDNEY, AUSTRÁLIE)

Beatles  zde  vystoupili  na  šesti 
koncertech ve dnech 18., 19. a 20. 
června  1964.  Konaly  se  vždy  od 
šesti  a  osmi  hodin  večer  a 
navštívilo je 12 tisíc diváků. Denní 
tisk  přinesl  zprávu,  že  hladina 
hluku dosáhla při koncertu Beatles 
114  decibelů.  Boeing  707  dosáhl 

pouze  90-100  decibelů.  Společně  s  nimi  tu  vystoupili  Phantoms, 
Johnny Devlin a Johnny Chester a Sounds Incorporated.
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TEATRO ADRIANO (ŘÍM, ITÁLIE)

Beatles zde vystoupili 27. června 1965, a to od půl páté a od půl 
deváté  večer.  Na  následující  den  byly  naplánovány  další  dva 
výjimečné koncerty, ačkoli nebylo vyprodáno. Záznam koncertu se 
objevil  na albu italské pobočky EMI Live in Italy,  které obsahuje 
písně Twist and shout, She's  a woman, I'm a loser, Can't  buy me 
love, Baby's in black, I want to hold your hand, A hard day's night, 
Everybody's trying to be my baby, Rock and roll music, I feel fine, 
Ticket to ride a  Long tall  Sally. Beatles  však neposkytla práva k 
vydání  tohoto  alba,  které  tak  muselo  být  po 
dvou  týdnech  staženo  z  prodeje.  Byly  však 
prodány už tisíce kopií,  které se staly  cenným 
exponátem ve  sbírkách  fanoušků.  EMI  přišla  s 
albem  The  Beatles  in  Italy,  které  však 
obsahovalo  pouze  singlové  hity,  které  zatím  v 
Itálii nevyšly.

TOWN HALL (QUEEN STREET,  AUCKLAND,  NOVÝ 
ZÉLAND)

Beatles zde vystoupili 24. a 25. června 1964.

TOWN HALL (MORAY PLACE,  DUNEDIN,  NOVÝ 
ZÉLAND)

Beatles zde vystoupili 26. června 1964 na dvou 
odpoledních  koncertech  pro  4000  diváků. 
Kolem  pódia  stála  linie  policistů  z 
rozpaženýma  rukama,  kterými  bránili  vstupu 
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fanoušků do blízkosti skupiny.

TOWN HALL (WELLINGTON, NOVÝ ZÉLAND)

Beatles  zde  zahájili  své  turné po 
Novém Zélandu koncerty 22. a 23. 
června  1964  pro  2500  diváků. 
Během  prvního  koncertu  se 
prověřily  slabiny  bezpečnostních 
opatření,  které  nepostačovaly. 
Během druhého vystoupení už bylo 
v sále přítomno 50 policistů, kteří 

zatlačovali dívky zpět na jejich místa. Přesto jeden mladík vylezl na 
pódium a napadl Ringo Starra.

VARIETY STADIUM (TORONTO, KANADA)

Místní  firma  Brower  Walker  se  na  tomto  stadionu  patřícímu 
torontské  univerzitě  rozhodla  uspořádat  13.  září  1969  koncert 
rokenrolových  veteránů.  Organizace  se  ujal  třiadvacetiletý  John 
Brower, který si na pořádání koncertu půjčil peníze. Svou účast mu 
přislíbila  taková  jména,  jako  Little  Richard,  Fats  Domino,  Gene 
Vincent, Chuck Berry, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, Doors, Chicago, 
Alice  Cooper.  Navzdory  tomu  se  podařilo  prodat  pouhých  800 
vstupenek. John Brower tedy požádal Johna Lennona o účast. Ten 
kontaktoval  byskytaristu  a  přítele  Klause  Voormanna,  budeníka 
Alana  Whitea  a  Erica  Claptona.  Všichni  souhlasili,  jen  Eric  se 
dostavil  k  odletu  až  na  poslední  chvíli.  Spolu  s  nimi  letěl  i 
kameraman  Jill  Richter,  který  dostal  svolení  k  natočení  celého 
koncertu.  Mezitím se  díky  slíbené  účasti  Johna  Lennona  prodalo 
všech 27 tisíc vstupenek. John Lennon byl před koncertem velmi 
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nervózní, protože kapela neměla nic nazkoušeno a John nestál tři 
roky  na  pódiu.  Ve  čtyřicetiminutovém  bloku  zazněly  písně  Blue 
suede shoes, Money, Dizzy Miss Lizzie, Yer blues, Cold turkey, Give 
peace  a  chance.  Yoko,  která  byla  dosud  ukryta  v  bílém  pytli, 
přispěla  písněmi  Don't  worry  Kyoko  a  Oh  John  (Let's  hope  for 
peace).  Poslední  skladba  trvala  třináct  minut.  Ke  konci  všichni 
hudebníci odešli do zákulisí a na pódiu nechali kytary se zapnutou 
zpětnou vazbou. Po koncertě se uskutečnila ještě desetiminutová 
tisková konference a poté se všichni odebrali čtyřmi automobily do 
sídla kanadského milionáře Eatona. Dva měsíce po koncertě vyšel 
záznam  na  albu  Live  peace  in  Toronto  současně  s  oficiálním 
Pennebakerovým filmem Sweet Toronto.

VEILINGHAL OP HOOP VAN ZEGEN (VEILINGQWG, BLOKKER, NIZOZEMÍ)

Beatles zde vystoupili v sobotu 6. června 1964. Bylo to jejich jediné 
vystoupení v Nizozemí. Odehráli dva koncerty celkem pro 14 tisíc 
diváků na tomto místě, které bylo vzdáleno 35 mil od Amsterdamu. 
Beatles  sem přijeli  ve  dvou  Cadillacích  za  doprovodu  policie  na 
motocyklech.  Jejich  cestu  lemovaly  tisíce  fanoušků.  Jejich první 
koncert  v  půl  třetí  odpoledne  byl  oznámen  na  poslední  chvíli 
rozhlasovou  stanicí  Veronica,  a  tak  bylo  prodáno  pouze  1500 
vstupenek,  protože  mládež  byla  ještě  v  sobotní  škole.  Během 
přestávky mezi dvěma koncerty uspořádali Beatles malou recepci v 
místní  restauraci.  Kromě  nich  zde  vystoupili  Fancy  Free,  Karin 
Kentová, Jack and Bill, Herman van Keeken, Wanda, Dion Mercedes 
and his Improvers, Torero's a Cisca Peters. Beatles zahráli během 25 
minut písně I saw her standing there, I want to hold your hand, You 
can't do that, All my loving, She loves you, Till there was you, Roll 
over Beethoven, Can't buy me love, This boy a Long tall Sally. Druhý 
koncert ve 22.05 hodin natáčela místní televize pro zpravodajskou 
relaci. Na večerním představení se objevili kromě Beatles také Hot 
Jumpers, Wanda, Candy Kids, John Rassel, Karin Kentová, Herman 
van Keeken a Kwintet Dominique. O bezpečnost se staralo 95 členů 
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dopravní  policie,  130  soukromých  detektivů  a  120  členů 
bezpečnostní  služby.  Blokker  je  malá  vesnička,  která  nemá  ani 
vlakové  nádraží,  a  tak  fanoušci  museli  přijet  automobily,  které 
lemovaly příjezdové komunikace do vsi. 140 fanoušků přijelo až z 
Británie.  Beatles  byli  představeni  některým  holandským 
osobnostem, jako byl Rob de Nijs, Wim Kan a Willem van Kooten. 
Byli  zde  také  zástupci  psychologické  univerzity  v  Amsterdamu a 
královské univerzity v Utrechtu, aby shlédli nový fenomén.

WALLETJES (AMSTERDAM, NIZOZEMÍ)

Beatles navštívili toto místo, které 
je  stejně  tak  proslulé  jako 
hamburská  čtvrť  St.  Pauli,  5. 
června  1964.  Čtvrť  protkaná 
vodními kanály je zaplněná bordely 
a  sex  shopy.  John vyhotovil  svým 
fotoaparátem  několik  fotografií, 
které  později  zveřejnil  v  knize 
Lennon remembers.
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