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� A jak to bylo dál, paní Anno?
Ohlas na ples byl opravdu mimořádný.

Dokonce se ke mně dostala řada informací
o tom, že naši učitelé měli na plese přátele
z Německa, kteří byli jeho úrovní také nad -
šeni. Z tohoto ohlasu se pak zrodil nápad
přichystat první Reprezentační česko-ně-
mecký ples, což se mi o rok později podaři-
lo. A snad to není náhoda, že i z něj se sta-
la akce tradiční. Na její realizaci spolupra-
cujeme s Centrem Bavaria-Bohemia v ba-
vorském Schönsee a ta spolupráce je velmi
dobrá. Právě teď vrcholí přípravy již sed -
mého ročníku plesu, který se bude konat
31. ledna 2015. Bude opět v Měšťanské 
besedě v Plzni a chystáme se jej zpestřit

swingovou hudbou.  Ani si netroufám zvát
čtenáře, neboť právě dnes (25. listopadu,
pozn. aut.) bylo v pokladně k dispozici sku-
tečně jen pár volných vstupenek.

� Čím se Vaše plesy liší od těch ostatních?
Víte, já vnímám ples jako opravdový vr-

chol společenského dění, jako naprosto mi-
mořádnou událost. Je to okamžik, kdy by se
každá žena měla stát dámou a muž kava-
lírem, a tomu by měl odpovídat jak slavnost-
ní oděv obou, tak jejich vystupování. Na
oplátku je pořadatel povinen vytvořit pro ta-
kovouto společnost odpovídající prostředí.

Příjemný je také výjimečný motiv jednotli-
vých plesů. Jak jsem již zmínila, česko-
německý ples bude v rytmu swingu, březno-
vý 8. ročník Plesu učitelů Plzeňského kraje
bude inspirován argentinským tangem.
A když říkám odpovídající prostředí, mám
na mysli důstojný společenský sál, kvalitní
orchestr, květinovou výzdobu, předtančení,
dámskou volenku, půlnoční překvapení…
Tomu samozřejmě nesmírně sluší ty krásné,
dlouhé róby dam i obleky mužů. Zkrátka
noblesa, kterou si každý z nás dopřeje sku-
tečně jen párkrát v roce, mnozí jen jednou,
a měla by přinést hluboký, nevšední zážitek.
Nevymýšlím přitom nic převratného, cha-
rakter takových plesů je dávno znám, jen
současná uspěchaná doba od něj upouští
a mně to bylo líto.

� Vaše aktivity se však netýkají jen plesů,
s Vaším jménem je spojena Excelentní 
žena. Povíte nám, o co se jedná?

Stručně řečeno jde o společenskou
a vzdě lávací konferenci pro ženy všech
věkových kategori í, zájmů i profesí.
Vlastně mne k tomu v počátcích inspirovaly
převážně mé kamarádky či dobré známé,
které se svěřovaly s tím, že jim chybí příle-
žitost se setkávat, vyměňovat si zkušenos-
ti, poznávat se navzájem. Nejedná se při-
tom o žádnou „drbárnu“ nad kafíčkem. Zde
se setkávají ženy často nesmírně pracovně
vytížené, kterým chybí přátelské prostředí,
ženy které touží po dalším sebevzdělávání,
hledající nové aktivity.

To kafíčko samozřejmě dostanou také,
a nejen to. Začínáme již společnou snídaní,
dáme si něco dobrého k obědu, dojde i na
ten příjemný kávový dýchánek, odnesou si
plno dárků… A k tomu dámám přivádím za-
jímavé hosty, kteří jsou schopni přinést po-
zoruhodné informace, inspirovat i pobavit.  

Měli jsme tu opravdu báječné lektory,
přinášející témata, která ženy zajímají

Kdo je Anna Šperlová? Zajímavá dáma, která před osmi lety založila společ -
nost Excellent Plzeň. Vložila do ní své vlastní záliby ve společenských aktivi-
tách společně s touhou pořádat pro podobně zaměřenou veřejnost spole-
čenské akce na vysoké úrovni. Vzhledem k tomu, že její manžel je učitel,
první příležitostí a zkušeností zároveň se stal Ples učitelů Plzeňského kraje.
Konal se v březnu roku 2008 v Měšťanské besedě v Plzni a byl natolik 
úspěšný, že se stal tradicí.

I na konferencích je příležitost k protažení…
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a baví. A nejedná se přitom jen o klasická
ženská témata – hubnutí a módu, třebaže
doktorka Cajthamlová či Petr Havlíček měli
obrovský úspěch, ale stejně zaujal i pan
Ladislav Špaček, který přednášel o etiketě
nebo o spolupráci s Václavem Havlem. Po -
ví dali jsme si i o tom, jak se uchopit tvor by
rodokmenu, jak se vyvarovat stressu, za-
měřili jsme se na jógu, nahlédli jsme do 
tajů psychologie. Snažím se zvát zejména
hosty z Plzeňského kraje, protože neustále
zjišťuji, kolik vynikajících osobností zde 
žije – jak mužů, tak žen. Snad mohu na-
značit, že bych na příští konferenci, která
se bude konat 18. dubna 2015, velmi ráda
přivítala jako hosty ženy, které mají vztah
k šumavskému sklářství. Příjemným hos-
tem bude také paní doc. Laura Janáčková,
dáma, která do Plzně velmiráda jezdí a po-
vídá ženám o vztazích, o mužích… Víc 

zatím prozradit nemohu…   Všech ny konfe-
rence, které jsem pořádala, byly vyprodané.
Těší mne, že se velká spousta žen vrací, při-
vádí kamarádky, někdy přivedou dcery ma-
minky i naopak. Dávají si poukaz na ten
hezký „ženský den“ i jako dárek k jakékoliv
osobní příležitosti. Možná i některé čtenářky
jej ještě využijí jako vánoční dárek. To vše
mě posiluje v přesvědčení, že se podařilo
vyplnit prázdný prostor a že cesta, kterou
jsem zvolila, je správná. Excelentní žena je
zkrátka moje láska.

� Následující rok 2015 bude pro Plzeň
opravdu mimořádným, stane se Evropským
hlavním městem kultury. Budete se také
podílet na nějaké společenské akci k této
příležitosti?

Mám tu čest a velmi si toho vážím.
Připravuji dvě velké akce, z nichž jedna ne-
se název Plzeň je také žena a navazuje
právě na tradiční Excelentní ženy. Chystá -
me ji na 10. říjen 2015, tentokrát v prosto-
rách budovy Nového divadla. Tady bych
chtěla představit především významné pl-
zeňské ženy, i ty, o kterých se příliš nemlu-
ví či neví, pak také ženy, které se staly
Plzeňskými ikonami a neměly by být zapo-
menuty, ženy, které se prosadily nejen do-
ma, ale i v zahraničí… Samozřejmě to opět
musí být hezký společenský den s příjem-
nými hosty.

Za naprostý vrchol považuji Ples Evropy,
který se bude konat 21. listopadu 2015 ve

všech prostorách Měšťanské besedy a měl
by být skutečně exkluzivním vyvrcholením
všech aktivit s EHMK 2015 spojených. Ve
spolupráci se společností Plzeň 2015 po-
chopitelně intenzivně pracujeme na pro-
gramu plesu a snad ani nemusím připo-
mínat, jak velice mi záleží na tom, aby se
stal opravdu nezapomenutelnou událostí.
Chci, aby hosté v rámci vstupného měli ga-
rantovánu nejen mimořádnou zábavu, ale
měli k dispozici veškeré občerstvení a vů-

bec o nic se nemuseli starat. Bude to velká
noc, která skončí až snídaní… 

Na ples budou zváni velvyslanci všech
evropských zemí v ČR a samozřejmě význa-
čné osobnosti nejen města Plzně. Ráda
bych, aby zahraniční hosté měli příležitost
představit své země především v oblasti
gastronomie a připravili tak hostům nějaké
gurmánské zážitky. Můžeme tak popíjet
francouzská či španělská vína, ochutnat
holandské sýry, řecké olivy, belgickou čo-
koládu… Mým snem je udělat pro tuto
příležitost z kavárny v přízemí vídeňskou
kavárnu, kde by nechyběl sachr dort -
zkrátka aby Ples Evropy skutečně voněl
Evropou. Zatím je to velký sen, k jehož na-
plnění nás čeká spousta práce!

Velmi mne trápí jen to, že kapacita všech
prostor je cca 900 míst, protože bych si 
velmi přála, aby se vstupenky dostaly
i k občanům města Plzně, neboť rok 2015
je především jejich rokem.

Bylo mi potěšením představit na stránkách
Vítaného hosta paní Annu Šperlovou, mi-
mořádně příjemnou a nesmírně pracovitou
dámu, která na jaře letošního roku obdrže-
la z rukou hejtmana Plzeňského kraje
ocenění Žena roku 2013. 

� Hana Voděrová
www.excelent.cz(http://www.excelent.cz)

Předtančení v Měšťanské besedě

Na konferencích lektorky poradí s líčením…

Anna Šperlová s Ladislavem Špačkem 


