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Výstava komiksových Beatles
V galerii Walnut Stret Gallery ve Fort 
Collins (Colorado) byla k vidění výstava 
kreseb Rona Campbella. Proslul jako 
autor kresleného komiksu The Saturday 
Morning Beatles cartoon a filmu Yellow 
Submarine. Kromě toho se podílel i na 
známých dílech Scooby Doo, Flintsto-
neovi nebo Šmoulové.

Nejbohatší mladí Britové
Dhani Harrison je podle oficiálních 
zdrojů nejbohatším mladíkem, který 
se pohybuje v britském hudebním 
průmyslu. Jeho otec mu zanechal 264 
milionů dolarů. Sean Lennon je až na 
třetím místě.

Julian Lennon má firmu
Julian Lennon se rozhodl založit vlast-
ní společnost, která bude vydávat jeho 
desky. Firmu nazval Music From Ano-
ther Room a své rozhodnutí zdůvodňuje: 
„Přemýšlel jsem, kolik věcí z mé dřívější 
práce je nedostupných, protože společ-
nosti a distributoři, se kterými jsem dříve 
pracoval, všechna má CD stáhli.“

Hudební milionáři
List Sunday Times zveřejnil žebříček 
britských hudebních milionářů. Na 
čelních místech se objevili např. členové 
Rolling Stones Mick Jagger a Keith 
Richards, Ringo Starr, Eric Clapton, 
Phil Collins, Tom Jones, David Bowie a 
Elton John. V čele je samozřejmě Paul 
McCartney (800 mil. liber), Andrew Lloyd 
Webber (700 mil.), producent Cameron 
Mackintosh (400 mil.) a Madonna (235 
mil. liber).

Yoko zasedne v porotě  
Yoko Ono usedne jako čestný předseda 
poroty ve výtvarné soutěži v Portsmouthu. 
Soutěžní výstava s názvem The Art of 
Peace se bude konat od 20. července 
do 5. září letošního roku. Účast je 
otevřena všem zájemcům, stačí se do 
15. července přihlásit.

Muzikál o Lennonovi  
12. dubna proběhla v sanfranciském 
divadle Orpheum premiéra muzikálu 
o životě Johna Lennona,  nazvaná 
jednoduše „Lennon“. „Je to jakési 
vyprávění s dialogy přerušované 
písněmi“, vysvětlil režisér Don Scardino, 
který je sám skutečným fanouškem 
Beatles i Lennona. Na scéně zaznějí 
Lennonovy úspěšné skladby, zejména 
Imagine a Give Peace a Chance, ale 
také dvě dosud nepublikované písně, 
jež vytáhla ze šuplíku Lennonova vdova 
Yoko Ono: „India, India“ a „I Don’t Want 
to Lose You“. Scardino se s Yoko Ono 
sešel osobně. Vdova důsledně střeží 
dílo svého zesnulého manžela, nicméně 
s hudební komedií vyslovila souhlas. 
„Byl to opravdu neuvěřitelný dar,“ 
zdůraznil Scardino.

Harrison bude s Lennonem
Na budově bývalého butiku Apple se 
nachází od roku 2003 pamětní deska 
Johna Lennona. Společnost Heritage 

Foundation, vedená prezidentem Ric-
kem Wakemanem nyní plánuje umístit 
do její těsné blízkosti pamětní desku 
George Harrisona.

Neznámé záběry Beatles  
V archivu BBC v Plymouthu byly 
objeveny dosud neznámé záběry 
z tamní návštěvy Beatles. Ti zde v roce 
1967 natáčeli část filmu Magical Mystery 
Tour. Objevené záběry jsou nepoužitými 
částmi původního filmu.

Kdo je na koho naštvaný  
Bývalá milenka Johna Lennona May 
Pangová se pustila do Yoko Ono za to, 
že ji vůbec nezmiňuje v broadwayském 
muzikálu o životě slavného člena 
skupiny Beatles. Pangová byla 
asistentkou Lennona a Yoko,  a během 
jejich dvouletého odcizení i Lennonovou 
milenkou. May proto zuří, že ji Ono 
z muzikálu jednoduše vyškrtla: „Jako 
kdybych byla vymazána z celého jeho 
příběhu. Viděla jsem scénář. V muzikálu 
o mně není ani jedna zmínka.“

Zachrání Jacksona Beatles?
Šušká se, že zpěvák (toho času 
obžalovaný ze sexuálního obtěžování 
nezletilého chlapce) zvažuje prodej 
polovičního podílu k právům hitů 
legendární skupiny. Mohl by tak konečně 
zaplatit dluh ve výši 275 milionů dolarů, 
který podle vyšetřovatelů případu musí 
vyrovnat do konce roku 2005. Michael 
to prostřednictvím svého mluvčího 
vehementně popírá. Čas ukáže.

        z beatlesácké rodinky                                                                             

               muzikálový soubor s Yoko Ono              



McCartneyho podzimní turné  
Paul McCartney oznámil data letošního 
podzimního turné po Spojených státech. 
Začíná 16. září v Miami a skončí v Los 
Angeles 29. listopadu. Lístky jsou k mání 
v předprodeji od 23. dubna. Turné bude 
zároveň propagovat chystanou a zatím 
nepojmenovanou desku, která vzniká    
v produkci Nigela Godricha.

Kniha o Brianu Epsteinovi
Manažér Beatles Brian Epstein byl pod-
le knihy, kterou píše jeho bývalá asis-
tentka, zapletený do homosexuálního 
vztahu s jedním z „brouků“. Kniha „The-
re’s a Beatle in my closet“ Joanne Peter-
sonové údajně odkryje vztah popového 
magnáta s alespoň jedním členem slav-
né čtyřky, informuje internetová strán-
ka Ireland Online. „Nikdy jsem nikomu 
neříkala, že jsem pracovala pro Briana. 
Nechtěla jsem stále trávit čas vyprávě-
ním o něm. Před pár lety jsem však byla 
přemluvena, abych přednášela na kon-
ferenci o Beatles. Každý, kdo mě poté 
oslovil, měl přání si o tom i přečíst. A tak 

Beatles byli nejskromnější 
Legendární Beatles byli nejskromněj-
ší popovou kapelou všech dob. Podle 
agentury WENN to zcela jasně vyplývá 
z unikátního kontraktu na americké tur-
né, který byl objeven po téměř 40 letech. 
Místo toho, aby se „brouci“ domáhali v 
rámci koncertu záplavy šampaňského, 
opulentního občerstvení a jiných za vla-
sy přitažených vymyšleností, žádali jen 
zajištění přiměřené bezpečnosti, „čtyři 
lůžka, zrcadla, led, chladničku, přenos-
ný televizor a čisté ručníky“. V kontraktu 
z roku 1965, týkajícího se dvou show 
za vstupné ve výši šest dolarů v ore-
gonském Portlandu, požaduje Epstein 
150 uniformovaných policistů, kteří by 
zajišťovali bezpečnost “od okamžiku, 
kdy se otevřou dveře místa konání . . . 
do té doby, než bude zcela prázdné“ a 
„vysoce spolehlivou zvukovou aparaturu         
s příslušným počtem mikrofonů“.

mi teď již moc nechybí, abych knihu vy-
dala,“ uvedla dnes již jednašedesátiletá 
Petersonová.

Sean Lennon se málem pral 
Syn legendárního beatla Johna Lennona 
Sean se málem popral na britském hu-
debním festivalu All Tomorrow’s Parties, 
kterého se zúčastnil v doprovodu své 
matky Yoko Ono. Baskytarista skupiny 
Jayne County and the Electric Chairs si 
dělal legraci z jeho typicky punkovského 
účesu a vzápětí byli mladí muži v sobě. 
Ochranka je od sebe odtrhla dříve, než 
došlo k vážnějšímu incidentu. 

Beatles ReGrooved
Společnost KOCH Records chystá na 
7. června vydání alba Beatles ReGroo-
ved. Na desce se představí známá jmé-
na pohybující se v elektronické hudbě, 
např. Skylab 2000, MystiQuintet a John 
Selway se svými úpravami  repertoáru 
brouků z let 1966 – 1969.

Kniha kreseb Beatles
Beatles stále inspirují umělce různých 
směrů. Na jaře 2006 se o tom budeme 
moci přesvědčit v nové knize Beatles 
Art: Fantastic new artwork of the Fab 
Four, kterou chystá Boxigami Books. 
Zájemci o zveřejnění mohou svá díla 
posílat do 15. srpna 2005.

Fanoušci touží po Paulovi
Paul McCartney si může připsat další 
rekord. Vstupenky na jeho koncert v 
Qwest Center, který se uskuteční 30. 
října, byly vyprodány během 14 minut. 
Překonal tak dosavadní rekord Kennyho 
Chesneyho o dvě minuty. 

McCartney přidává koncerty
Především díky nečekanému zájmu o 
vstupenky přidává Paul McCartney pro 
své nadcházející turné další koncerty. 
Jedná se o další vystoupení ve stejném 
dni ve městech Philladelphia, Boston, 
Los Angeles, Auburn Hills, Chicago a 

San Jose. Na turné ho bude doprovázet 
Abe Laboriel Jr (bicí), Rusty Anderson 
(kytara), Brian Ray (kytara, baskytara), 
Paul „Wix“ Wickens (klávesy).

Yoko Ono na Meltdown
V rámci červnového festivalu Meltdown 
vystoupila v Londýně také Yoko Ono. 
Mezi dalšími hosty byli Sinead O’Con-
nor, Jeff Beck, Neil Finn a Patti Smith.

Drahé celebrity 
Paul McCartney se objevil v databázi 
americké agentury Grabow Associa-
tes, která poskytuje umělce na soukro-
mé milionářské večírky. Cena za účast 
McCartneyho na večírku  je stanovena 
na 500 tisíc liber za jednu hodinu. Mezi 
dalšími jsou v databázi této společnosti 
také Sting, Eric Clapton, Barbra Strei-
sand, Bruce Springsteen, Jennifer Lo-
pez a Ringo Starr.

The Beatles Anthology
Na pultech obchodů se v limitované 
edici objeví režisérský sestřih slavné 
Anthologie. Oproti původnímu vydání 
se dokumenty nacházejí celkem na 10 
DVD. Exkluzivitě přispívá rovněž vyšší 
cena.

Ringo vydává nové album  
7.  června  se  na  pultech  obchodů  
objevilo  nové album Ringo Starra pod 
názvem Choose Love. Zajímavé bylo i 
Ringovo sdělení, že už ho prý nebaví 
být sólistou, a proto bude dál vystupovat 
pod značkou Ringo & The Roundheads. 
Starr k tomu říká: „Jsem členem skupi-
ny. Tak to je. Tak to chci. Pro pořádnou 
muziku je potřeba pořádná kapela. Při 
zakládání této jsem se cítil jako v do-
bách Beatles.“ Na albu se opět objeví 
mnoho hostů, např. Chrissie Hynde z 
Pretenders, Robert Randolph  z Family 
Band nebo Billy Preston. Vydání desky 
chce Starr spojit s koncertním turné. 



Po Beatles jsou tu Coldplay
Skupina Coldplay se stala první britskou 
skupinou od dob Beatles, která svým 
novým singlem debutovala přímo v první 
desítce americké hitparády. Jejich singl 
Speed Of Sound se umístil napoprvé na 
8. příčce. Naposledy se to povedlo Bea-
tles v roce 1995, kdy se jejich singl  Free 
As A Bird objevil na 10. místě. Předtím 
v roce 1970 to byla píseň Let It Be na        
6. místě.

Nové DVD Paula McCartneyho  
V červenci letošního roku vydává spo-
lečnost A&E TV Network na DVD zá-
znam z koncertu Paula McCartneyho z 
24. května 2003, kdy vystoupil na mos-
kevském Rudém náměstí. Ten bude do-
plněn o záběry ze zákulisí včetně setká-
ní s prezidentem Putinem a o  kompletní 
záznam koncertu z Petrohradu.

Heather v televizi
Heather Millsová-McCartneyová se ob-
jeví v malé roličce pořadu NBC Days of 
our lives. Ztvární armádní příslušnici, 
která v bitvě přišla o nohu.

Prodejnost desek v USA
Americká asociace RIAA oznámila, že 
v dubnu letošního roku dosáhl prodej     
výběrového alba hitů Beatles 1 hrani-
ce 10 milionů. Ve Spojených státech je 
prodejnost alb Beatles následující: The 
Beatles (19 mil.), The Beatles 1967–
1970 (16 mil.), The Beatles 1962–1966         
(15 mil.), Abbey Road (12 mil.), Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band (11 
mil.). Dosud nejprodávanější deskou na 
americkém trhu je výběr Eagles The-
ir Greatest Hits 1971-1975 (28 mil.) a 
Thriller Michaela Jacksona (27 mil.).

Dopis Beatles v dražbě    
5. května  se  v  londýnském  aukčním  
domě Christie’s dražil významný dopis 
z  historie Beatles. V  něm Lee East-
manovi 18. dubna 1969 Ringo, John a 
George sdělovali: „Tento dopis vás se-
znamuje se skutečností, že nejste pově-

řen vyřizováním záležitostí skupiny The 
Beatles, či jakékoli jiné věci týkající se 
Beatles . . . Uznáváme však, že můžete  
zastupovat Paula McCartneyho.“ Nako-
nec byl jednostránkový strojopis prodán 
za 91.200 dolarů. Do dražby byla za-
hrnuta i kytara Petea Townshenda ze 
skupiny Who (45.600 dolarů) a vzácný 
plakát The Who z jejich kocertního turné 
na Novém Zélandu v roce 1968 (38.760 
dolarů).

Lennonův vrah bude v televizi
Vrah Johna Lennona Mark David Chap-
man bude v televizi vůbec poprvé popi-
sovat, jak zavraždil slavného člena sku-
piny Beatles. Na obrazovce se objeví v 
rámci britského dokumentárního filmu 
natáčeného u příležitosti 25. výročí Len-
nonova tragického úmrtí. Šéfové sta-
nice Channel 4 si už vyžádali schůzku 
s Chapmanem, který si odpykává svůj 
trest ve věznici Attica v New Yorku. Po-
řad by měl mít název „Zabil jsem Johna 
Lennona“ a jeho součástí bude i inter-
view novináře Jacka Jonese s nyní pa-
desátiletým vrahem. Mluvčí Channelu 
4 k tomu řekl, že „jde o první televizní 
rozhovor, který poskytl. Bude to fasci-
nující pohled do vrahovy mysli,“ dodal. 
Yoko Ono proti úmyslu stanice Channel 
4 ostře protestuje.

Záhada odhalena
Pokud jste si mysleli, že obal na desku 
HELP! z roku 1965 se fotil na půvabném 
rakouském místě, jste na omylu. Fotka 

Ravi Shankar v Liverpoolu  
Mistr ve hře na sitar Ravi Shankar        
vystoupí v červnu v liverpoolské Phil-
harmonic Hall. Koncertní turné se koná 
u příležitosti 85. narozenin tohoto in-
dického hudebníka. 18. června se na            
pódiu objeví také jeho dcera Anoushka 
a skupina Van Der Graff Generator,   
která zde bude hrát společně poprvé od 
roku 1976.

vznikla na pochmurném anglickém par-
kovišti v Twickenhamu v Middlesexu. 
Historik kapely Keith Badman upřesňu-
je, že se John, Paul, George a Ringo  
fotili před bílým pozadím.

Lennonovy známky na prodej
Jako školák shromáždil John Lennon 
celkem 565 známek z celého světa, 
včetně Austrálie, Indie, USA, Německa 
a Itálie. Nyní je nabídl k prodeji soukro-
mý sběratel ze Spojených států. Cena 
sbírky je odhadnuta na 29.950 liber. Zá-
jem sběratelů kuriozit o tuto sbírku zřej-
mě výrazně zvýší fakt, že album nese 
několik Lennonových podpisů z roku 
1950, což je skutečně velká rarita.

Nejlepší úvod písně
Holandská rozhlasová stanice Radio 
2 vyhlásila výsledky ankety o nejlep-
ší úvod poprockové písně. Beatles se 
umístili na třetím místě s písní I Feel 
Fine. První místo obsadila holandská 
skupina Golden Earring se skladbou 
Radar Love z roku 1973.

McCartney v utajení
Paul McCartney opět vydává pod pseu-
donymem. Taneční nahrávka Really 
Love You z roku 1997, na jejímž remi-
xu spolupracoval s DJ a producentem 
jménem The Free-Lance Hellraiser vy-
šla 5. června pod pseudonymem Twin 
Freaks.

Liverpool proti kouření
Dvě prestižní liverpoolské budovy byly 
vyznamenány cenou za boj proti kouře-
ní. Od společnosti SmokeFree Liverpool 
je dostalo Beatles Museum v Alberto-
vých docích a Royal Liver Buiding. 

Nejúspěšnější muzikant
Zápisu do Guinnessovy knihy rekordů 
se dočkal Elvis Presley jako nejúspěš-
nější hudební interpret. Žebříček stovky 
nejlepších byl sestaven podle celkové-
ho umístění v britské hitparádě. Beatles 
jsou až třetí po Cliffu Richardovi.

            George Harrison a Ravi ShankarGe-



Charlie Lennon vzpomíná
Na pultech knihkupectví se objevila kni-
ha Scotta Wheelera s názvem Charlie 
Lennon: Uncle to a Beatle. Vydává ji 
Outskirts Press a na 432 stranách na-
jdete zpověď strýce Johna Lennona, 
který zemřel v roce 2002. Po úspěchu 
Beatles se stal liverpoolskou místní ce-
lebritou. Charlie Lennon a autor knihy 
byli důvěrnými přáteli po třináct let. Úvod 
knihy napsal známý Bill Harry, na závěru 
se podílelo třináct bývalých přátel, mezi 
kterými nechybí Alistair Taylor a Sam 
Leach. Kniha obsahuje 600 fotografií, 
včetně rodinných snímků Lennonových. 
Z období Beatles převažují fotografie z 
počátků skupiny (Cavern, Casbah, Ma-
thew Street, Jacaranda atd.).

Ringo ve Waukegenu 
Ringo Starr vystoupil 24. června v ame-
rickém Waukeganu v divadle Genesee 
v rámci speciálního koncertu nazvaného 
Soundstage. 

Strawberry Field zavřeno
31. května se po 68 letech zavřela brá-
na dětského domova Strawberry Field. 
Místnosti byly vyklizeny, hračky rozdě-
leny mezi děti. Každý chovanec dostal 
na rozloučenou nové jízdní kolo. Co se 
stane s budovou domova, postavenou 
v 19. století na „jahodových polích“ na 
okraji Liverpoolu, zatím není známo.

Nejlepší skladby od 50. let
23. května byly zveřejněny výsledky 50. 
výročního udílení cen Ivora Novello za 
nejlepší britské skladby v období 1955 
– 2004. V přehledech pěti nejúspěšněj-
ších písní jednotlivých dekád se mezi ví-
tězi bohužel neobjevili Beatles! V první 
dekádě (1955 – 1964) zvítězili  Kinks  s 
You Really Got Me. Beatles obsadili 2. 
a 5. příčku se She Loves You a Please 
Please Me. V následující dekádě (1965 
– 1974) exceloval David Bowie – Space 
Oddity před Paulovou Yesterday. O vě-
rohodnosti této ankety svědčí i fakt, že 
Lennonova Imagine z roku 1971 figuruje 
na druhém místě, za Bohemian Rhap-
sody (Queen), v dekádě 1975 – 1984.

Yoko Ono inspirovala
V úterý 31. května byla ve Frankfur-
tu otevřena výstava patnácti studentů 
místní umělecké školy. Ti se při své práci 
nechali inspirovat dílem Yoko Ono, které 
prezentovala v roce 1961 pod názvem 
Instruction paintings and drawings. Vý-
stava skončila 26. června.

Paulova kniha pro děti
Po Madonně se pouští na pole dětské 
literatury i Paul McCartney. Pod názvem 
High in the clouds: An urban furry tale 
(Vysoko v oblacích: městská chlupatá 
pohádka) vyjde kniha 4. října u společ-
nosti Penguin Books v nákladu 500.000 
výtisků. Na tvorbě knížky se podílel také 
Philip Ardagh a Geoff Dunbar. Příběh je 
inspirován animovaným filmem Tropic 
Island hum. Líčí příběh veverky a žáby, 
které zachrání mnoho zvířat. „Pracoval 
jsem na tom příběhu i postavách mnoho 
let, a tak je vzrušující vidět, že to povede 
ke knize,“ řekl McCartney.

McCartney má batmanův dům
Rocková legenda Paul McCartney si 
údajně v Kalifornii koupil usedlost za 
7,6 milionů dolarů (cca 183 milionů Kč). 
Prostorná nemovitost Van Valkenburg v 
kalifornské Pasadeně s osmi ložnicemi 
v šedesátých letech v televizním seriálu 
Batman figurovala jako dům miliardá-
ře Bruce Waynea, jehož druhým egem 
se nakonec stal Batman. McCartney si 
podle nejmenovaných zdrojů přeje, aby 
se luxusní dům stal základnou pro něho, 
manželku Heather Millsovou i pro jejich 
osmnáctiměsíční dcerku Beatrice. „Paul 
vždy miloval Los Angeles. Před několika 
lety tam koupil starý dům americké roc-
kerky Courtney Love, ale to je teď pro 
ně trochu malé,“ prozradil nejmenovaný 
přítel McCartneyho.

Charitativní koncert
2. července se v rámci akce Live 8 usku-
tečnily v Londýně, Paříži, Římě, Mosk-
vě, Berlíně,  Philadelphii, Tokyu, Torontu 
a Johannesburgu charitativní koncerty. 
Ty měly upozornit státy G8 na chudobu 
v Africe. Celou akci zorganizoval legen-
dární aktivista Bob Geldof. Na londýn-
ském koncertě v Hyde Parku vystoupily 
hvězdy jako Paul McCartney, Elton John, 
Madonna, Robbie Williams, Sting, REM, 
Pink Floyd, U2. V Paříži Andrea Bocelli, 
Johnny Hallyday. V Berlíně Crosby Stills 
and Nash. V Římě Zucchero a ve Phila-
delphii Bon Jovi nebo  Stevie Wonder.

Muzeum Beatles na prodej
Na serveru eBay se dá koupit cokoli. 
Nyní se tam objevila nabídka mini mu-
zea Beatles pojmenovaného Hard day’s 
nite bed and breakfast. To se nachází v 
americkém Bentonu, v budově, ve které 
v září 1963 pobývala Gorgeova sestra 
Louise Harrisonová. Dům je od roku 
1994 ve vlastnictví státu Illinois, který 
chtěl na jeho místě postavit parkoviště. 
Místní obyvatelé však proti tomuto roz-
hodnutí protestovali a v roce 1996 byl 
dům zrestaurován.  

Muzeum Beatles slaví 15 let
Gerry Marsden vystoupí u příležitosti 
oslav 15. výročí otevření liverpoolského 
muzea The Beatles Story. V muzeu je 
nyní k vidění/slyšení nový zvukový do-
provod, na kterém hovoří také George 
Martin, Peter Blake, Paul McCartney a 
Brian Epstein.

Stella pro H&M
Stella McCartneyová bude navrhovat 
kolekci pro ženy v módní společnos-
ti Hennes & Mauritz. Zatím se jedná           
o čtyřicet modelů pro vybrané obchody           
v Severní Americe a Evropě.



Manželka Brouka zažalována
Manželka Paula McCartneyho je žalo-
vána o 120 tisíc dolarů přítelkyní z dět-
ství, která tvrdí, že bývalá modelka si 
vymyslela příběh, kde byly obě drženy 
jako rukojmí svým pedofilním trenérem 
plavání. Margaret Ambler podala žalobu 
poté, co Heather Millsová McCartneyo-
vá napsala o tomto incidentu ve své au-
tobiografii A Single Step.

Starkey novátorem
Bubeník skupiny Oasis Zak Starkey (syn 
Ringa Starra) použil při natáčení nové-
ho alba Don’t believe the truth netypický 
nástroj – prázdnou krabici od cereálií. 
Tu můžete slyšet ve skladbě The Mea-
ning of soul (6. Track). Liam Gallagher 
říká: „Bubny zněly ze začátku trošku div-
ně. Všude ve studiu se povalovaly tyhle 
krabice od cereálií. A když do nich začal 
Zak mlátit, znělo to výborně.“

Lucy už je skutečně v nebi
Ve věku 47 let zemřela na rakovinu Lucy 
Richardsonová, kterou zachytil čtyřletý 
Julian Lennon na svém obrázku. Zmí-
něnou kresbou se inspiroval jeho otec 
John a napsal píseň Lucy in the sky with 
diamonds. Lucy se během svého živo-
ta stala úspěšnou filmovou výtvarnicí. 
Mimo jiné spolupracovala na filmech 
Čokoláda nebo Život a smrt Petera Sel-
lerse.

Aukce 800 memorabilií
Na aukčním serveru itsonlyrocknroll.com 
proběhla dražba rockových memorabilií. 
Vedle Elvise Presleyho, Michaela Jack-
sona, Jima Morrisona, Rolling Stones, 
Erica Claptona nebo Jimiho Hendrixe 
bylo nabízeno i pár věcí od Beatles. Na-
příklad za vyvolávací cenu 15.000 dolarů 
dveře od kanceláře právníka společnos-
ti Apple Records, podepsané Johnem, 
Paulem a Georgem. Johnův podpis byl 
zatím jeho největším (32 x 6,5 cm). Dále 
bylo k mání mnoho podepsaných plaká-
tů, programů a fotografií Beatles. Mezi 
rarity patřil lístek s podpisy pěti původ-
ních členů skupiny (John, Paul, George, 
Stuart Sutcliffe, Pete Best) a podepsaný 
obal LP Yesterday and today. 

Muzikál o Johnovi propadá
Producenti nového muzikálu, pojedná-
vajícího o životě Johna Lennona, tuto 
show dočasně stáhli. Po zdrcující kritice 
v San Francisku byla zrušena plánovaná 
představení v Bostonu. Blíže producent 
Allan McKeown: „Rozhodli  jsme se, že 
se vzdáme našeho bostonského závaz-
ku a místo toho se s herci a tvůrčím tý-
mem vrátíme zpět do naší zkušebny v 
New Yorku, abychom udělali potřebné 
změny. Těšíme se na Broadway s před-
stavením, které jak věříme, ještě lépe 
vystihne legendu Johna Lennona.“

Born to boogie
V úterý 7. června se objevil  na pultech 
obchodů DVD s filmem Born to boogie. 
Film byl natočen v roce 1972 a pojedná-
vá o osudech britského rockera Marca 
Bolana a jeho skupiny T-Rex. Kromě 
koncertního záznamu obsahuje také 
komentář Ringo Starra, který byl touto 
skupinou velmi nadšen. Původní film se 
ztratil po Bolanově smrti v roce 1977.

Žbirka s Julianem Lennonem
Miroslav Žbirka si po nedávné poctě od 
Paula McCartneyho, který mu v Praze 
přehrál svoji píseň Follow me, může 
připsat další bod. Tentokrát se setkal s 
Julianem Lennonem. Potkali se zcela 
náhodou v nahrávacím studiu Sono v 
Nouzově, kde Žbirka natáčí své nové al-
bum. Ve vedlejší místnosti právě nahrá-
val Julian dvě písně na album klavíristy 
Gregoryho Darlinga. 
                                       Luboš Červený

Tajemné karaoke Yoko Ono
Yoko Ono se přiznala, že zpívala sklad-
by od Beatles v karaoke baru během 
dovolené v Japonsku. V interview pro 
britský magazín Timo Out řekla: „Se 
Seanem jsme zpívali náhodně vybrané 
skladby. Řekněme to takhle. Bylo tam 
několik skladeb od Beatles.“

Sólové roky Beatles
V edici NEM Originals vyšel pro fanouš-
ky Beatles časopis mapující sólové 
roky jednotlivých brouků v období 1970 
– 1980. Připojeny jsou i skvělé fotografie 
s novými informacemi o jejich rozkolu. 
Časopis v ceně 5,99 liber bude jistě mi-
lým dárkem pro milovníky Johna, Paula, 
Georgea a Ringa.

Další aukce memorabilií
V červenci se uskuteční v londýnském 
klubu Hippodrome dražba. Kromě jiných 
věcí zde můžete zakoupit rukopis textu 
písně All You Need Is Love, olejomalbu 
z Lennonových studentských let nebo 
prostěradlo z Montrealu, kde John s 
Yoko uspořádali svůj mírový bed-in.

Lennonovy známky vystaveny
V říjnu by mělo newyorské Smithsoni-
an’s National Postal Museum vystavit 
sbírku poštovních známek školáka Joh-
na Lennona. Muzeum zakoupilo sbírku 
obsahující více než 550 známek z celé-
ho světa od neznámého sběratele.

Heather potratila
„Heather Millsová McCartneyová po 
několika týdnech těhotenství potratila. 
Manželé to však nevzdávají a o další 
dítě se znovu pokusí.“ Tato zpráva opět 
rozčeřila vody kolem McCartneyových. 
Ti však senzační informaci, kterou při-
nesl Sunday, dementovali a označili za 
smyšlenou. Navíc ani není potvrzeno, 
že byla Heather opravdu těhotná. 


