
BEATLES
„Až si lidé budou chtít připomenout náladu 

šedesátých let, zahrají si desky Beatles.“ 

AaronCopland
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Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová



Nejslavnější kapela všech dob

Sestava:

John Lennon(1940-1980)- skladatel, 
doprovodná kytara, zpěv

Paul McCartney(1942)-skladatel, basová 
kytara, zpěv 

George Harrison(1943)-sólová kytara, zpěv

Ringo Star(1940)-bicí





Nejznámější písničky a filmy

� Help!

� Yesterday

� Yellow Submarine

� Let It Be

� Imagin

film:Perný den, hudební dokument Let it Be



Vznik kapely

� Všechno začalo v Leverpoolu, kde John Lennon 

založil v roce 1955  skifflovou (skiffle – „domácké“ 
jazzové muzicírování – hrají i na banjo a valchu) 
skupinu  The Quarrymen.  

� O rok později do ní přijal svého mladšího spolužáka � O rok později do ní přijal svého mladšího spolužáka 
Paula McCartneyho.



Vznik kapely

� V roce 1959 přišel do skupiny sólový kytarista 
George Harrison (spolužák Paula)

� bubeník Pete Best – byl vyměněn ( na základě 
požadavku  nahrávací společnosti EMI 
PARLAPHONE ) za Ringo Stara (vlastním jménem

Richard Starkey).Richard Starkey).



Název
� Skupina několikrát změnila název, který se 

nakonec ustálil na The Beatles.

� V názvu je skryta slovní hříčka:

the beetle znamená brouk, the beat zase 
puls, tep rytmuspuls, tep rytmus



Tvorba

� V roce 1960 vyrazili 
poprvé do zahraničí. 
Hráli v hamburských 
nočních klubech,
kde pořídili i první 
nahrávky.nahrávky.

� Některé písničky 
už měli vlastní
-autory byli

J. Lennon a
P. McCartney



Tvorba
� Tato nejslavnější autorská dvojice 20.století zprvu 

skládala hudbu i texty dohromady, ale své písně 
podepisovali společně i poté, kdy je tvořili každý 
sám, a to po celou dobu existence Beatles. 

� Poprvé se písničky Beatles dostaly do čela britské 
hitparády v roce 1962.hitparády v roce 1962.

� Beatles  je  rocková skupina , pro kterou je typický 
zvuk kytar ve spojení se zpěvem 
– často vícehlasým.

� Beatles se stali i symbolem
uvolněných a progresivních 
šedesátých let. 



Beatles dobyli 

Ameriku

� Beatles měli za sebou 
úspěšná turné po Anglii i 
Evropě a 7.února 1964 
poprvé přistáli v Americe 
v San Francisku, kde 
začalo jejich turné. začalo jejich turné. 

� V showbyznysu  se 
traduje, že kdo uspěje v 
Americe, podmaní si celý 
svět.Nic ale v tomto 
případě nebylo 
ponecháno náhodě-na 
propagaci padla značná 
suma peněz. 



Beatles dobyli Ameriku

� The Beatles se objevili na obálkách největších 
amerických obrázkových časopisů, hráli je v rádiu a 
i uvítání na letišti bylo velkolepé-tisíce ječících 
dívek(beatlemánie), policejní kordony, blesky 
fotoaparátů a tisková konference.fotoaparátů a tisková konference.



Beatles dobyli 

Ameriku

9.února se objevili 
na obrazovkách 
amerických 
televizorů a říká se, televizorů a říká se, 
že v době vysílání 
rapidně poklesla 
kriminalita v celé 
zemi.

„Amerika byla jejich.“



Rozpad kapely

� V roce 1968 založili členové skupiny gramofonovou 
společnost Apple. Na sklonku 60.let ale firma 
zkrachovala. 

� V roce 1970 tak mezi Beatles zavládl pocit, že je 
nejvyšší čas, aby se každý vydal  svou vlastní 
cestou. Skupina od té doby nikdy veřejně 
nevystoupila ani nic nového nenatočila.



John a Yoko
John  Lennon byl  všestranně  

umělecká osobnost – kromě 
hudebního nadání měl i 
výtvarné a literární sklony. 

Sbírky: Španěl na vesnici 
(1965), Písání (1981)

Člověkem, který Lennona 
nejvíce ovlivnil, byla 
svérázná Yoko Ono. Poprvé 
se viděli v roce  1966 na 
vernisáži  její londýnské 
výstavy. 

V říjnu 1975 mu Yoko
porodila syna Seana. 





Pět kulí pro Lennona

„Haló! Pane Lennone!“ 
Naprosto nevinné zvolání, 
jakých slavný hudebních 
slyšel nepočítaně. Po něm 
však následovalo pět 
výstřelů. Spoušť stiskl 
Mark Chapman-duševně Mark Chapman-duševně 
nemocný údržbář z 
havajské pláže 
Waikiki,který  zabil 
jednoho z nejslavnějších 
lidí.

8.prosince 1980 zastřelil 
Johna Lennona.



Závěr

� Beatles se stali skupinou, která byla vždy 
sama sebou.

� K jejich nejvýraznějším prvkům patřil: 
hudebně bezchybný zpěv, melodičnost a hudebně bezchybný zpěv, melodičnost a 
oduševnělost.  Zahájili éru skupin, která 
jednou provždy zbořila hranice mezi tzv. 
populární hudbou a uměním.

� Drželi rekord v počtu prodaných desek 
300miliónů-od listopadu 1962-do jara 1971.



Písničky

� http://www.youtube.com/watch?v=he0B0VM
xCsw (8.10.2011)

� http://www.youtube.com/watch?v=31Jwfv8W
QMA&feature=related (8.10.2011)QMA&feature=related (8.10.2011)

� http://www.youtube.com/watch?v=qDjlpbW
me7E&feature=related (8.10.2011)

� http://www.youtube.com/watch?v=qR-
SlkUgCRg&feature=related (8.10.2011)

� http://www.youtube.com/watch?v=YqiAl84ipI
k&feature=related (8.10.2011)



Otázky

� Uveďte jména  členů této skupiny?

� Jaké znáte (alespoň 2) jejich písně ?

� Co znamená v překladu název Beatles?

� V jakém roce se skupina rozpadla?

� Pamatujete si počet prodaných desek od roku 
1962-1971?



Použitá literatura a fotografie:

� 18.2.2003, Instinkt č.51/03,autor:Josef Rauvolf

� 26.2.2004, Instinkt č.9/04, autor:Josef Rauvolf

� 27.10.2004,Instinkt č.44/04,autor:Josef Rauvolf

� Antonín Matzner,Beatles,vydání 1.Praha 1987

� Jiří Černý, Hvězdy tehdejších hitparád, 1.vydání,1989� Jiří Černý, Hvězdy tehdejších hitparád, 1.vydání,1989

� Hudební výchova pro 8.roč.ZŠ, SPN 2001

� 10.12.2010, Pátek-Lidové noviny, č.49, Martin Egyed
� http://cuckookachooanartsreview.blogspot.com/2011/04/beatles-1965-tv-

special.html (27.11.2011)

� http://favim.com/image/207391/ (27.11.2011)

� http://tema.novinky.cz/beatles (27.11.2011)

� http://jtatelier13.blogspot.com/2011/02/beatles-part-2-beatlemania.html(27.11.2011)

� http://www.noego.cz/noego-music/265-the-beatles-sometimes-you-just-had-
to-shake-out-the-jams (27.11.2011)


