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Novinky

z beatlesácké rodinky
Festival pod záštitou Yoko Ono
Vdova po Johnu Lennonovi se podílela na
organizaci John Lennon Northern Lights
Festivalu, který se uskutečnil 28. – 30. září
ve skotském Durness. „Bude mi velkou ctí
spolupracovat v tomto nádherném prostředí a přitáhnout světovou pozornost ke Skotsku, nejkrásnější a nejmagičtější krajině
světa,“ uvedla Ono pro deník Scotshman v
době přípravy festivalu. Zřejmě ty tam byly
vzpomínky na autonehodu, která se blízko
Durness přihodila 1. července 1969, když
se s Johnem a dětmi Koyko a Julianem vraceli z výletu a celá rodina skončila v nemocnici v Golspie.

Nikdo ji nemá rád

V poklidné oblasti Julských Alp, konkrétně
ve slovinské vesnici Ukanc, koupila Heather
Mills nový dům. Tím si ale znepřátelila místní usedlíky, kteří se obávají, že za bývalou
partnerkou Paula McCartneyho se začnou
stahovat zvědaví fanoušci a fotoreportéři.
Ten tam by měl být jejich klid a mír, který
zde doposud panoval. Nikdo z místních netouží po druhém St. Tropez. Millsová dům
koupila za 407 tisíc liber.

Jedním z největších lákadel filmového festivalu Mods & Rockers, který začal 13. července v Los Angeles, byl raritní dokument
o Beatles s titulem What‘s Happening! The
Beatles in the USA pojednávající o jejich
první návštěvě Spojených států v roce
1964. Tento titul celý filmový festival zahajoval. Kromě toho se zde objevily dokumenty
o hvězdách, jako je Bob Dylan, Elvis Presley a další.

Jaggerův duet s Lennonem

Aukce memorabilií
3. července se v Las Vegas uskutečnila aukce, kterou pořádal server ItsOnlyRockNRoll.
com. Ke koupi se nabízelo mnoho předmětů Beatles, zejména z vlastnictví Stuarta
Sutcliffea: texty, kresby, básně. Největším
lákadlem byl jeho 136-stránkový skicář,
dále pak autogramy Beatles, jejich koncertní plakáty, desky apod.

Mods & Rockers

Chaloupka Heather Millsové

George na chodníku

Mick Jagger vydává společný duet s
Johnem Lennonem. Píseň Too Many Cooks
(Spoil The Soup) byla nahrána v roce 1973
v Los Angeles a produkoval ji John Lennon.
Nikdy nevyšla, pouze v roce 2003 se její nahrávka objevila v londýnské aukci za 1400
liber. Nyní vyjde na kompilačním albu The
Very Best Of Mick Jagger, které se na trhu
objeví v říjnu. V písni zpívá Jagger, Lennon
hraje na kytaru a Ringo Starr je doprovází
na bicí. Další duety nazpíval Jagger například s Bonem a Davidem Bowiem.

V roce 2008 bude opět rozšířen slavný hollywoodský chodník o další hvězdy. Podle
starosty Johnnyho Granta přibudou dlaždice Tima Robbinse, Rickyho Martina, Cate
Blanchett a George Harrisona.

Dražba brýlí

Ze Stuartova skicáře

Drahá láska
Podle britského listu Daily Mail nabídl Paul
McCartney své ženě 70 milionů liber s tím,
že z těchto peněz zabezpečí jejich dceru
Beatrice a na veřejnosti již o jejich manželství nebude hovořit. Sumu by přitom měla
Heather dostat po jednotlivých dávkách –
15 milionů jednorázově a poté každý rok 3,5
milionu až do dceřiných osmnácti let. Pokud
by Millsová na tento návrh přistoupila, šlo
by o nejvyšší rozvodové vyrovnání v britské
historii. Heather by se zároveň musela zavázat, že v budoucnu pomlčí o svém soužití
se Sirem Paulem a nebude prostřednictvím
bulvárních médií široké veřejnosti líčit trapné detaily z jejich společného života.

V britské internetové aukci 991.com byly
za milion liber vydraženy sluneční brýle s
tenkými zlatými obroučkami, které patřily
Johnu Lennonovi. Světoznámé brýle do
dražby nabídl japonský televizní producent
Junishi Yore, který skupině tlumočil, když
byli Beatles na turné v Japonsku (1966).
Před odjezdem mu tyto brýle John Lennon
daroval. Když byl pak v roce 1980 zavražděn, pan Yore z brýlí vytlačil skla – japonská
tradice si totiž žádá, aby sklo z brýlí zemřelých bylo odstraněno. Jen tak totiž duše nebožtíka bude moci brýle užívat i v příštím
životě. Sběratelskou lahůdku získal britský
sběratel.

Vydražené brýle



John Lennon s Mickem Jaggerem

Hamburský památník
Čtyřicet pět let poté, co Beatles zahájili v
německém Hamburku svou mezinárodní
kariéru, bude v tomto městě vybudován památník k uctění této hudební legendy. O výstavbě ocelového monumentu informovala
rozhlasová stanice Oldie 95 s tím, že stavba
začne ještě letos. Monument bude stát 460
tisíc EUR a hotov by měl být na jaře příštího
roku. V prostoru křižovatky ulic Reeperbahn
x Grosse Freiheit bude na obrovské gramofonové desce umístěno sousoší Johna,
Paula, George, Ringa a jejich, v Hamburku
zesnulého, bývalého spoluhráče Stuarta
Sutcliffea. Podle slov programového ředitele Oldie 95 Stephana Hellera by mělo být
toto místo „klenotem, které vydrží dlouhá
desetiletí“. Má se stát i novým turistickým
magnetem německého přístavu a kulturně
historickou atrakcí Hamburku.
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Nejzvláštnější požadavky
Pokud vás váš idol nadchne svým koncertem, neznamená to, že nemůže mít v rámci
zajištění turné či koncertu seznam požadavků plný pěkně „ulítlých“ ptákovin. Největší z nich uveřejnil server www.thesmokinggun.com. Podle něj se na páté příčce
umístil Paul McCartney. A jeho úlet? Velký
Beatle má rád květiny. Kromě toho, že je od
fanoušků přes pořadatele „rád kdykoliv přijme – přineste je prosím nejpozději v jedenáct dopoledne.“ Hlavně ale vyžaduje „vyhlášeného floristu“, který kromě ambrozií,
které jsou silně alergenní, připraví výzdobu
podle následujícího klíče: „Velký puget lilií
odrůdy Casablanca v ceně 50 dolarů, dlouhý svazek růží v bílé barvě a světle růžové
v hodnotě 40 dolarů, kytici frézií v různých
barvách za 35 dolarů, kytici divokých květů různých barev v hodnotě 30 dolarů, šest
plovoucích gardénií a dvě extra gardénie v
květu“. Mistrem úletů byl označen Meat Loaf
s požadavkem – „říkejte mi Superstar“.

National Museums Liverpool k tomu řekla:
„Jsme potěšeni, že máme možnost našim
návštěvníkům nabídnout doposud méně
známé snímky Beatles. Jejich fanoušci mají
šanci vidět své idoly převážně ve vzácných
chvílích volna při filmovacím maratónu. A
ti, co se zajímají o fotografii, mohou zase
obdivovat práci Michaela Peto, jednoho z
významných novinářských fotografů 60. let
minulého století.“

Kavárna Starbucks

Beatles Story se rozroste
Zhruba milion liber chce investovat liverpoolské muzeum Beatles Story do rozšíření
svých výstavních prostor. Konečná rozloha
muzea nacházejícího se v Albertových docích by se podle plánů měla zdvojnásobit.
Přibudou mj. samostatné síně věnované
Harrisonovi a Ringovi nebo místo pro krátkodobé výstavy. Plánovaný termín otevření
nové expozice je v roce 2008.

Výstava fotografií Beatles
V liverpoolském National Conservation
Centre byla 18. srpna otevřena výstava fotografií, které pořídil Michael Peto při natáčení filmu Beatles Help! Název má Now These
Days Are Gone a otevřena bude do 2. března 2008. Fiona Philpott, ředitelka výstavy v

Pětatřicetiletá britská módní návrhářka Stella McCartney je opět těhotná, a to jen sedm
měsíců po narození dcery Bailey Lindy
Olwyn. Ze zprávy je nadšen i její otec. „Paul
miluje svoji rodinu. Díky ní dokázal překonat
těžké časy. Nového přírůstku už se nemůže
dočkat,“ uvedl zdroj blízký rodině pro deník
The Mirror.

Raritní videa
Server Mbop zveřejnil staré archivní záběry Beatles a tvrdí, že nabízí „úžasný živý
materiál, který je povinností pro každého
pravého fanouška Beatles“. Ale ukázky jsou
zdarma příliš krátké, takže „praví fanoušci“ budou muset investovat tři libry. Záběry
ukazují, jak velmi mladí Brouci hrají v londýnském studiu nebo mluví mezi sebou a
také s kapelou Beach Boys.

Kampaň za Epsteina

Nová smlouva se Starbucks
Když Paul McCartney před časem změnil
vydavatele, odmítl podepsat smlouvu na
více než jednu desku. Bál se, že kooperace
s Hear Music nebude fungovat. Poté, co se
však album „Memory Almost Full“ protlačilo
až na třetí pozici amerického albového žebříčku, rozhodl se přehodnotit svůj původní
úmysl. Spolupráce s kávovarnickým gigantem Strabucks začala exbeatla mimořádně
bavit. Chce proto podepsat smlouvu na
další studiová alba. „Teď, když se spolupráce vydařila, bude Paul ochoten podepsat
dlouhodobější kontrakt,“ říká nejmenovaný
zdroj ze zpěvákova okolí v rozhovoru pro
Daily Express. Předpokládá se, že by nová
smlouva mohla zavázat McCartneyho na
několik let dopředu.

Stella je opět těhotná

Petův John Lennon

McCartney na iTunes Festival
Paul McCartney vystoupil 5. července v
Londýně na akci nazvané iTunes Festival.
Spolu s ním se zde objevilo dalších padesát
interpretů. Mimo jinými: Kasabian, Amy Winehouse, Editors, Mika, Just Jack, Athlete,
Crowded House, Jack Penate, Mutya Buena, Paolo Nutini, Stereophonics, The View,
Travis.

Hudební producent Martin Lewis odstartoval kampaň za uvedení manažera Beatles
Briana Epsteina do Rokenrolové síně slávy.
Lewis na stránkách brianepstein.com vyzývá fanoušky k podpisu petice a říká: „V síni
slávy je zcela právem celá skupina Beatles
a byli oceněni další dva členové týmu rytířským řádem – producent Sir George Martin
a Sir Paul McCartney. A jednou uznají i sólovou práci George Harrisona a Ringa Starra. Patří sem ale ještě někdo: Brian Epstein,
který se ještě nikdy neobjevil na seznamu
nominovaných. Na takové přehlížení by
mělo být upozorněno.“ Petici už podepsali
například Sir George Martin a Epsteinův
synovec Harry.

Angažovaný Julian
Syn Johna Lennona, čtyřiačtyřicetiletý Julian, se ohradil vůči obvinění, že se pokouší
napodobit otce. Julian Lennon totiž natočil
dokumentární film o ekologické problematice The Gathering: Return Of The Whale
Dreamers, který měl premiéru na letošním
filmovém festivalu v Cannes. Lennon mladší popřel, že by tím chtěl imitovat politickou
angažovanost svého slavného otce. „Mimořádně obdivuji všechno, co udělal. Nejsem
však imitátor. Nedělali jsme to pro peníze.
Začali jsme ještě před deseti lety. Byli jsme
již před Al Gorem i 11. září 2001,“ uvedl Julian.

Brian Epstein

Beatles v reklamě

Za Beatles do Brna

Michael Jackson bez skrupulí prodal práva
k písni All You Need Is Love kosmetické a
farmaceutické firmě Procter&Gamble, která
ji chce využít pro svou reklamu na dětské
plínky. Yoko Ono byla tímto prodejem velmi
zaskočena. „Michael Jackson a jeho finanční skupina mi vždycky dávali předem ke
schválení informaci, komu a proč prodávají
práva k písničkám mého manžela. To, že
zaprodali tuto krásnou zamilovanou písničku reklamě na počurané dětské plínky, se
mi zdá krajně nevhodné a urážející,“ řekla
vrcholně rozhořčená vdova po Johnu Lennonovi deníku New York Daily Post.

Brněnské loutkové divadlo Radost uvede
na podzim inscenaci na motivy Beatles.
Ponese název Žlutá ponorka aneb Cesta s
hudbou The Beatles. Je určena dospělým i
dětem, jimž chce představit šedesátá léta,
kdy se podle divadelníků „něco zkusilo a
něco změnilo“.



Beatles bodují v hitparádách
Autorská dvojice Lennon-McCartney se
vrací do hitparád. Tentokrát bodují v americké country hitparádě předělávkou písně
Revolution, kterou nahrálo nashvillské trio
Rascal Flatts.
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Filmy s Beatles na internetu

McCartney na baseballu

1. srpna byl zveřejněn dosud neznámý filmový materiál s Beatles. Krátké klipy natočil Mal Evans a zachycují Beatles při jejich
soukromém rozhovoru, na koncertním pódiu, na loďkách na Temži a v automobilu
společně se členy skupiny Beach Boys.
Na dalších záběrech je například bubeník
Charlie Watts nebo Jimi Hendrix hrající před
koncertem Beatles. Klipy jsou ke stažení na
serveru MBopMegastore.com.

Paul McCartney způsobil rozruch mezi
sportovními fanoušky na newyorském stadionu Yankees. Ve středu 29. srpna se totiž
přišel podívat na baseballový zápas mezi
New York Yankees a Boston Red Sox. Když
komentátor oznámil, kdo sedí mezi diváky,
strhl se velký potlesk. McCartney také rozdal několik podpisů.

Ozzyho snění
V britském rádiu BBC1 se v roli diskžokeje Ozzy Osbourne přiznal, že se jeho „svět
zastavil“ po zprávě o smrti Johna Lennona.
Frontman skupiny Black Sabbath neuměl
ani popsat, jak strašný to byl pocit, když mu
žena Sharon oznámila, že byl John zavražděn. „Kdyby byl politikem, vojákem nebo něčím podobným, řekl bych si – je to holt riziko
povolání. Ale toto byl člověk, který dal lidem
tolik neuvěřitelné radosti a naděje,“ řekl
Ozzy. Hrozně rád by je prý viděl společně
muzicírovat – Johna Lennona, Ringo Starra, Sira Paula McCartneyho a George Harrisona – kdyby to bylo možné. Ale k tomu již
nikdy nedojde. A dodal: „Často jsem snil o
tom, že se opět dají dohromady. Nikdy jsem
totiž Beatles živě neviděl, což mě mrzí. Pouze samostatně Paula McCartneyho.“

McCartneyho roky

Paul McCartney oznámil, že plánuje vydání
několikadiskového DVD, které by mapovalo
jeho pobeatlovskou kariéru. Titul s názvem
The McCartney Years by měl vyjít už 12. listopadu. První dva disky by měly mapovat
jeho sólovou kariéru od roku 1970 prostřednictvím videoklipů, McCartneyho komentářů a dosud nezveřejněných záznamů. Na
třetím disku by se měly objevit jeho tři živé
koncerty: Rockshow z roku 1976, Unplugged z roku 1991 a Glastonbury z roku 2004.
Mezi bonusy se objeví záznam Let It Be z
koncertu Live Aid z roku 1985 a kompletní
dokument Creating Chaos at Abbey Road.

The very best of Ringo Starr
Baseballový fanoušek

Peter Blake v galerii Tate
V liverpoolské galerii Tate byla od 7. července do 23. září instalována největší výstava
prací Petera Blakea za posledních 25 let.
Blake proslul mj. obalem alba Beatles Sgt.
Pepper‘s Lonely Hearts Club Band nebo
obaly desek Oasis.

Lennon na internetu
Kompletní sólová tvorba Johna Lennona je
od srpna k mání na internetu. Společnost
EMI ji prodala ve spolupráci s Apple iTunes.
Nedávno byl zpřístupněn katalog Paula
McCartneyho a těsně po Lennonovi i Ringa Starra, George Harrison zatím zůstává
otazníkem, ale hovoří se o konci letošního
roku. Největší hádankou zůstává zpřístupnění písní Beatles.

28. srpna se na trh dostala nejlepší alba
Ringa Starra v remasterované podobě. EMI
vydala desky Sentimental Journey, Beaucoups Of Blues, Ringo a Goodnight Vienna.
Ve stejný den také vyšlo album největších
hitů s názvem Photograph: The Very Best
Of Ringo Starr. Album obsahuje průřez
prakticky celou jeho tvorbou v letech 1970
- 2005. Jde o komplet CD + DVD, na kterém
najdete dvacet písní a bonusy v podobě nezveřejněných videí. Fanouškové se dostanou ke kompletnímu Ringovu hudebnímu
katalogu, který EMI nabídla od stejného
dne na internetu.

Anketa skladatelů
Ozzy Osbourne

McCartney ke stažení
Internetový obchod s muzikou iTunes tento
týden nabízí novinku z dílny Paula McCartneyho. Ke stažení je přichystáno živé EP
s titulem Live at the ICA Festival. Nahráno
bylo 5. července při vystoupení Paula McCartneyho na iTunes Festivalu v Londýně.
Obsahuje písně: Coming Up, Only Mama
Knows, That Was Me, Jet, Nod Your Head,
House Of Wax.

Paul pod London Eye
Známou atrakci Londýnské oko chce Paul
McCartney použít k propagaci svého nového DVD. Titul s názvem The McCartney
Years by měl vyjít koncem letošního roku.
Propagační koncert plánuje McCartney právě pod touto obří pouťovou atrakcí.

Padesátka hudebních skladatelů hlasovala v anketě časopisu Q o nejlepší píseň. V
první desítce se objevila také píseň Beatles
Strawberry Fields Forever.

Beatles v Houstonu
Americký sochař David Adickes vytvořil přes
deset metrů vysoké sousoší Beatles, které
je k vidění v texaském Houstonu. Brouci
jsou zhotoveni z oceli pokryté betonem.
Na dotaz, proč Paul McCartney je umístěn
na pravé straně, namísto jeho obvyklé levé
strany při koncertech, Adickes řekl: „Vzhledem k mohutnosti sousoší, je i kompozičně
přijatelnější, když krky jejich kytar směřují
dovnitř. Pokud budou sochy, které zabraly
rok práce, umístěny někde jinde, mohou si
Lennon s McCartenym místa vyměnit.“

Kývni hlavou
Pod heslem „Nod Your Head“ rozpoutal Sir
Paul McCartney internetové šílenství. Můžete se přidat taky. Stačí natočit klip k jeho
stejnojmenné skladbě - samozřejmě na
dané téma. K akci se připojila celá řada fanoušků od dětí ze školek až po psy, kachny
a delfíny a svou vlastní verzi přidal i bývalý
McCartneyho kolega z Beatles Ringo Starr.
Klipy jsou k vidění mimo jiné na serveru
YouTube.

Beatles se hrají nejvíce

McCartney má nový objev?
Zprávička z bulváru: Paul McCartney byl
viděn s třiapadesátiletou modelkou Christie
Brinkleyovou. Po koncertu Jamese Taylora
spolu na večírku tančili za zvuků romantické písně How Sweet It Is To Be Loved By
You. Většinu času trávili spolu v družném
rozhovoru.

Ringův výběr

Sousoší v Houstonu



Skupina Beatles se umístila v čele dalšího
žebříčku, tentokrát nejhranějších písní za
celou dobu existence rádia WCBS. Jejich
skladbu Hey Jude následuje Satisfaction
od Rolling Stones, New York, New York od
Franka Sinatry, My Girl od Temptations a
pátí jsou opět Beatles s Yesterday. Beatles
mají v žebříčku pěti set nejhranějších písní
rovněž největší zastoupení, celkem šestadvacet skladeb.
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Ringo v Síni slávy?
Ringo Starr je pro příští rok nominován na
místo v Síni slávy. Pokud se vše vyplní, stane tak Ringo vedle svých zbývajících kolegů z Beatles, kteří v Rock and roll Hall of
Fame už pobývají.

Bridget Jones na lovu
Navzdory všem snahám Paula McCartneyho prohlašovat herečku Renée Zellweger
jen za neškodnou kamarádku, je jasné, že
představitelka smolné Bridget Jones se vydala na lov. A kořistí je McCartney. Renée
na jeden zářijový víkend dokonce pronajala
útulnou luxusní chatu v Hamptons. „Chatu
vybírala pečlivě tak, aby v ní byl i klavír a
kytary, takže se může těšit i z lásky plné
serenády. Pokud by k ní tedy došlo,“ podotýká trochu jedovatě nejmenovaný známý
herečky. Poprvé se pár setkal na koncertu
Toma Pettyho v New Yorku, pak následovala romantická večeře při svíčkách v luxusním American Hotelu a následně návštěva domu Jona Bon Joviho. Zvěsti o jejich
údajném milostném poměru začaly kolovat
poté, co dvojici vyfotografovali paparazziové
v American Hotelu. Renée šeptandu ještě
více rozdmýchala prohlášením, že má pro
někdejšího „brouka“ slabost. Ten však stále
trvá na svém: „Nerandíme spolu. Máme jen
společné přátele, nic víc v tom není,“ tlumočí McCartneyho agentura WENN.

McCartney podepsal kytaru
Paul McCartney připojil svůj podpis na obří
kytaru Gibson Les Paul. Ručně malovaná
kytara s názvem And the crowd goes wild
bude prodána spolu s dalšími 59 předměty
na charitativní aukci v Londýně koncem tohoto roku. Na kytaru se už podepsali Noel
Gallagher, Robert Plant, Paul Weller, Ozzy
Osbourne, Rod Stewart, Keane, Stereophonics, James Blunt, Razorlight a další.

své oblíbené písně od Elvise Presleyho,
Chucka Berryho, Jerryho Lee Lewise, Rolling Stones a Beatles.

Hard day‘s night hotel
V lednu příštího roku bude v Liverpoolu otevřen hotel Hard Day‘s Night. Nacházet se
bude v budově Grade II, která stojí na rohu
ulice Mathew Street od roku 1884. Bude mít
celkem 110 pokojů, dvě restaurace, bar,
obchod se suvenýry. A to nejlepší nakonec:
všude budou Beatles, tedy alespoň v podobě originálních kreseb, fotografií, barevného sladění vybavení atd.

DJ McCartney
K výročí 40. let existence rozhlasové stanice BBC Radio 1 budou diskžokeje dělat
Paul McCartney, Ozzy Osbourne, Noel Gallagher a další známé osobnosti. Rozhlasový seriál s názvem Radio 1 Legends začíná
už 17. září. McCartney pustí posluchačům

Scénárista Matt Greenhalgh začal po filmu
o frontmanovi kapely Joy Division Ianu Curtisovi pracovat na dalším hudebním filmu.
Zatím nese titul Lennon a podle autora
bude pojednávat o mládí Johna Lennona
před založením Beatles. Děj se bude odehrávat v Liverpoolu. První verze scénáře by
měla být hotova do letošních vánoc.

Shrek 4 s McCartneyem?
McCartney obdržel nabídku, zda by nechtěl
pracovat na soundtracku k dalšímu animovanému hitu Shrek 4. Jeho tříletá dcera
Beatrice má tento film velmi ráda a Paul se
podílel už na jeho posledním pokračování,
ve kterém zazněla píseň Live And Let Die.

Peter Harrison
Peter Harrison, starší bratr George Harrisona a stejně jako George obyvatel města
Henley-on-Thames, zemřel v nemocnici v
Readingu 1. června 2007 po ročním boji s
rakovinou ve věku 66 let.

Rockové páry
Jeden z hotelových pokojů

Lennon má maják
A to na Islandu, severně od Reykjavíku.
Začátkem září tam byla vdova Yoko Ono a
25 metrů vysokou věž slavnostně otevřela.
The Peace Tower bude hořet ode dne Lennonových narozenin 9. října do dne, kdy byl
v roce 1980 zabit, tedy do 8. prosince. Ono
doufá, že maják bude nakonec svítit stále. V
rozhovoru pro list New York Post Ono říká:
„Je to odpověď na mé modlitby, protože
když jsem byla poprvé v Johnově domě,
vyprávěl mi o tom, že by chtěl postavit maják. Nikdy jsem moc nevěděla, jak to přesně
uchopit. A nikdy jsem nevěřila, že to dokáži zrealizovat. Jednou bude tahle věž svítit
365 dní v roce 24 hodin denně, teď na to ale
nechci tlačit. Navždy je dlouhá doba.“

Help! na DVD

Paul po podpisu

Lennon ve filmu

Druhý film Beatles s názvem Help! vychází 30. října ve dvoudiskové DVD edici pod
hlavičkou společnosti Apple Corps. Kromě
filmu režiséra Richarda Lestera bude obsahovat také několik bonusů: třicetiminutový dokumentární film o Beatles v Helpu,
vystřižené scény, dokument o restaurování
filmu z původního pásku, vzpomínky herců
a tvůrců, dva americké a jeden španělský
reklamní film, a americký rozhlasový spot.
Kromě běžného vydání se na trhu objeví
také deluxe edice s reprodukcí původního
scénáře Richarda Lestera, osmi kartami,
plakátem a šedesátistránkovou knihou s
dosud nezveřejněnými fotografiemi a produkčními poznámkami k filmu.

John Lennon a Yoko Ono se umístili na první příčce žebříčku magazínu Rolling Stones
nejpopulárnějších rockových párů. Pátou
příčku obsadili Paul a Linda McCartneyovi.

Výstava Ono&Lennon
Texaská univerzita v San Antoniu hostí od
26. září do 28. října výstavu s titulem Yoko
Ono Imagine peace: Featuring John & Yoko‘s year of peace. Vstup je zdarma. Návštěvníci zde uvidí ukázky z díla, fotografie
a další dokumenty o politické angažovanosti Johna Lennona a Yoko Ono. V rámci této
akce se také uskuteční několik přednášek a
promítání filmu The U.S. vs. John Lennon.

Paul štvancem
Křídla by koncem září potřeboval Paul
McCartney, aby stihl současně probíhající
akce svých dcer Mary a Stelly. Mary pořádala charitativní výstavu svých fotografií v
centrálním Londýně. Po slavnostním zahájení a přípitku se šampaňským vyrazil McCartney do sportovního centra v západní
části Londýna. Zde předváděla Stella svou
novou kolekci pro firmu Adidas. Ke spokojenosti obou dcer otec vše stihl.

Beatles na iTunes
Podle šéfa firmy Apple Inc. Steva Jobse by
se měli Beatles objevit na iTunes během
šesti měsíců. Oznámil to ve středu 5. září v
rozhovoru s CNBC. Jak to nakonec dopadne, to se budeme muset nechat překvapit.



Mary, Paul a Stella

Luboš Červený

