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ENTREVISTA 

 

1) (Marcelo Neves) Como e quando surgiu o Elvis Presley Fan Club 
da República Tcheca?  

 (Pavel): É uma história um pouco complicada, o nosso Fan Club foi o 
primeiro a surgir na Tchecoslováquia. O nosso país passou por muitas 
dificuldades políticas, só depois da ocupação russa é que retornamos 
com nossas atividades. Tínhamos atividades numa TV, nosso Fan Club 
surgiu em 1967 e hoje contamos com 600 integrantes. 

2) (Marcelo Neves) Como começou a parceria com a Memory 
Records com o Fan Club? 

(Pavel): Em 1999 perto do Natal é que começou essa parceria, um 
membro do Fan Club deu uma idéia de montarmos um CD sobre Elvis, 
mas sem música, seria uma CD de presente aos membros. Com o tempo 
pensamos, e por que não com música. Então resolvi pedir autorização 
para a BMG para lançarmos um CD, só que não obtive resposta alguma. 
A Tchecoslováquia não possui uma sede da BMG, tudo é controlado pela 
BMG Alemã.  No período de turbulência do país, só se conseguia os 
discos de Elvis vindo de Cuba, por ser um país socialista. Mas como não 
tive resposta resolvi continuar com a idéia e aproveitar uma lei que existe 
na Tchecoslováquia. No meu país podemos utilizar as músicas gravadas 
até 1966 sem pedir qualquer autorização para uso. Mas lançamos álbuns  

Em agosto de 2007 acontece nossa primeira reunião reunindo 80 pessoas! 
Toda renda foi revertida ao Lar da Mamãe Clory que cuida de idosos e crianças 
carentes. Estamos fechando o ano de 2007 com 200 membros e 9 fanzines 
de 40 páginas lançados. Fora isso mandamos de 2 em 2 meses nossa 
correspondência com as novidades do fã clube. 
 

  
 

 
 

 
pouco dono de Elvis! Algo que sempre achei muito estranho, pois cada um tem 
a liberdade de interpretá-lo a sua maneira e curti-lo da sua forma. Quem sou eu 
para calar a boca de quem quer falar sobre Elvis!? Elvis era um homem  com 
qualidades e defeitos como qualquer ser humano. Talvez por ser uma pessoa 
simples e por reunir tantas qualidades, conquistou a admiração de todos. O fã 
assim como eu, gosta de saber detalhes sobre a carreira de seu ídolo, mesmo 
que esses detalhes mostre a sua imperfeição como ser humano. Com certeza 
as qualidades de Elvis, que são muitas, ficarão para sempre em evidência, o 
que farão ele continuar sendo o que é, o melhor! Em relação ao Elvis Triunfal 
assim como seu nome, é triunfal em todos os seus projetos até agora. Isso 
graças aos membros que nos ajudam participando dos eventos ou comprando 
nossos fanzines. Às vezes pensamos nas pessoas que se conheceram através 
do Elvis Triunfal neste 5 anos, é algo simplesmente gratificante. Eu e minha 
querida Vivian queremos agradecer de todo nosso coração o carinho que 
recebemos de todos vocês! Vida longa ao Rei e ao Elvis Triunfal! Ass:. 
Marcelo Neves 
 

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DO FÃ CLUBE – Em 
novembro comemoramos os 5 anos do site Elvis 
Triunfal e o primeiro ano do Fã Clube! Eu não poderia 
deixar de citar Vivian Ondir minha querida namorada 
pela ajuda neste primeiro ano! Ela é responsável pelas 
revisões, envio das cartas e na organização dos 
eventos. Ela tem sido um grata surpresa em minha 
vida e de todo o fã clube, pois todos sem exceção 
adoram a Vivian e eu fico extremamente feliz por isso! 

Apesar dos eventuais problemas temos 
mais o que comemorar e a alegria de 
encontrar os amigos, isso não tem preço! 
Nestes cinco anos de Elvis Triunfal acabei 
conhecendo pessoas maravilhosas, que se 
tornaram amigos do dia a dia. O que 
acabei concluindo nesta meia década é 
que Elvis desperta em muitos o sentimento 
de posse, como se cada um fosse um 

Em 2002 consegui uma 
entrevista com Pavel, que é 
Presidente do Elvis Presley Fan 
Club da República Theca. Na 
ocasião estava visitando o 
Brasil e o site Elvis Triunfal não 
desperdiçou a oportunidade! 
Este fã clube lança 
importantíssimos álbuns que 
são procurados pela maioria 
dos fã clubes. O selo Memory 
Records é como se fosse uma 
FTD, só que de outro país. Veja 
abaixo: 
 


