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Z
akladatelka fi rmy Mahulena Pert-

lová byla v roce 1989 na mateřské  

a bavilo ji pletení čepic pro děti 

a známé. „Plést jsem se naučila od ba-

bičky. V mém dětství patřilo pletení 

k celkem rozšířené ženské dovednosti. 

Mnoho z vrstevníků vzpomíná, jak 

jsme po večerech museli držet přade-

na, z nich maminka motala klubíčko 

a z něj pak jehlicemi upletla čepici. Já 

se naučila plést sama asi v roce 1970 

na domácím pletacím stroji. Když jsem 

později začala plést pro naše děti, měla 

jsem toho hodně, a tak jsem některé 

výrobky začala prodávat,“ vzpomí-

ná Mahulena.  První možnost zkusit 

s výrobky uspět také mimo okruh 

známých, se objevila na trzích mladých 

umělců. A úspěch se dostavil! A tak 

u Pertlů vznikla domácí manufaktura. 

V letenském bytě se z dětského pokoje 

záhy stal expediční sklad. Mahulena 

přizvala ke spolupráci sestru Kateřinu, 

a spojením jejich jmen vznikla tato 

značka. „Začínaly jsme domácí výro-

bou a postupně se učily, co vše je tře-

ba, pokud chce člověk začít podnikat. 

Každopádně nás to bavilo. Zpočátku to 

byl jen přivýdělek 

na mateřské. Až 

po převratu jsme 

se do toho pustily 

naplno.“

Konec hadovkám
„Kdo zažil socialismus, ví, že trh byl 

jedna velká díra. V samoobsluze jste 

měli na výběr pouze jeden jediný 

druh kávy a tak to bylo se vším. Přijít 

s kolekcí veselých barevných spor-

tovních čepic, když k dostání byly jen 

hadovky a rádiovky, bylo docela terno.“ 

Založit podnikání v roce 1989 byla 

docela divočina. „Tehdy jsme se učili 

všichni všechno za pochodu. Potřebná 

legislativa teprve vznikala. Dnes jsou 

pravidla pro podnikání daná, i když se 

stále mění a bohužel i komplikují – EET 

nebo kontrolní hlášení. Založíte si fi r-

mu nebo živnost a můžete ukázat, jak 

se se vším popasujete a co ve vás je.“ 

Zakázek přibývalo, a tak bylo nutné po-

řídit profesionální pletací stroje a také 

přestěhovat fi rmu do větších prostor. 

Už v roce 1995 se podařilo zahájit 

spolupráci se společností Schoeller AG, 

která je výrobcem přízí a ve funkčních 

přízích jednoznačným lídrem na trhu. 

A spolupráce trvá dodnes. 

Děti majitelů
„Ne všichni 

zakladatelé fi rem 

z 90. let mají tu 

možnost a radost 

předávat fi rmu 

další generaci v rámci rodiny. Nám se 

to poštěstilo!“ V roce 2008 nastupuje 

do fi rmy dcera majitelů Klára a o dva 

roky později i syn Adam. Příchodem 

Adama je celá rodina jakožto vedení 

fi rmy kompletní. Přicházejí „hubeněj-

ší“ léta a konkurovat značkám, které 

vyrábějí levně v Asii, je stále těžší. Je 

HEZKY  ČESKY

Z pouhého koníčku na mateřské vznikla známá 
značka. Dnes se originální pletené výrobky Kama 
vyvážejí do celého světa. Kudy vedla cesta k úspěchu?

s velkým srdcem
Malá fi rma
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ZAČÍNALI OD NULY...
 ...a teď jsou světoznámá česká 
značka Kama a rodinná fi rma, 
která se hlásí k mezinárodní 
kampani Fashion Revolution. 
Jejím cílem je, aby oděvní prů-
mysl produkoval oblečení nejen 
krásné na pohled. Za svůj féro-
vý přístup k podnikání získala 
Kama ocenění Za mimořádný 
přínos regionu.

cl

Podnikání v rodinném 
týmu, pokud rodina 
funguje, je radost. 

Manželé Mahulena 

a Jiří Pertlovi a jejich 

děti Klára a Adam.
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třeba vzít za práci a rodinná soudržnost 

a vzájemná podpora je výhodou. „Až 

80 % světového byznysu je v rukách 

rodinných fi rem. To se odráží v podílu 

na HDP, a proto v některých zemích 

mají rodinné fi rmy oporu v legislativě. 

U nás se toho třeba také dočkáme. Sna-

ží se o to Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků, která usiluje 

o vládní usnesení defi nující statut ro-

dinných fi rem a živnostníků. Rok 2018 

je rokem rodinného podnikání a asoci-

ace se snaží prosperující fi rmy oceňo-

vat. Kama letos získala společně s 27 

českými rodinnými fi rmami ocenění 

Za mimořádný přínos regionu.

Stále kupředu
„Nejtěžší bývá spolupráce s lidmi, 

kteří spolupráci neberou poctivě, 

závazně. Objednají velké množství 

zboží, které my vyrobíme, a když dojde 

na dodávku, slehne se po nich zem. To 

se nám v začátcích stalo a hodně nás 

to poškodilo.“  Protože se fi rma speci-

alizuje na teplé oblečení, tak prodejní 

výsledky komplikují teplé zimy posled-

ních let. „Levné zboží z Asie je pro-

blém nejen v oděvním odvětví, v tomto 

směru vám žádná instituce nepomůže, 

www.cleanmate.cz
infolinka: +420 608 025 404, 606 377 814

Zakoupíte: BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, Jesenice u Prahy 

Robotický vysavač
CleanMate QQ6S
CleanMate QQ-6S je robotický vysavač, 
který skutečně vysává a precizně uklidí 
podlahy za vás. 
Atestované UV dezinfekční světlo 
dezinfi kuje podlahy v průběhu úklidu. 
CleanMate posbírá z podlah hrubé 
nečistoty, chlupy domácích mazlíčků, 
prach i drobky. HEPA fi ltrace je vhodná pro 
alergiky. Vítěz testů. www.cleanmate.cz
         Cena: 5999,- Kč

CleanMate

HEPA fi ltra
ce

vhodné pro alergiky
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INZERCE

neochrání vás. Žijeme v globálním 

světě. Mohli bychom vyrábět v Ban-

gladéši jako drtivá většina oděvních 

značek a profi tovat mnohonásobně 

více, než když vyrábíme v Česku. Nás 

by to tak ale nebavilo. Ta fi rma by byla 

tak trošku cizí. Když vyrábíme tady, 

v České republice, v Praze, každý den 

se sejdeme celá rodina a denně jsme se 

zbožím, které jde do světa, v kontaktu. 

Vše máme pod kontrolou a víme, že si 

za kvalitou můžeme stát a být k dis-

pozici, když je potřeba něco aktuálně 

řešit. Jsme tu na jednom místě, a tak 

nám to vyhovuje. I když vám kdokoliv 

z východu naslibuje dokonalou kvalitu, 

nikdy se na to nemůžete spolehnout.

Chceme, aby naše zboží bylo krásné 

na pohled a kvalitní,“ uzavírá zaklada-

telka fi rmy. 

Tipy na zimu
▼ Dokonalá izolace hlavy 
Je vyrobena z velmi kvalitní 

ovčí vlny. Vnitřní struktura je 

opatřena fl eecovou vložkou, 

která zajišťuje maximální termo-

regulaci a pohodlí. 

800 Kč, oveckarna.cz

� Komfort za 
každého počasí
Dokonalý společník pro 

zimní dobrodružství. 

Kombinace čisté meri-

no vlny s větruodolnou 

podšívkou Gore Wind 

Stopper vám přinese 

jedinečný komfort. 

6290 Kč, kama.cz

Elegantní i na sněhu 	
Podšívkovaná pletená sukně chrání střední partie 

těla na běžkách i na procházce. Sportovkyně si suk-

ni zamilují i ve městě. Praktický zip umožňuje snad-

nou manipulaci a optimální délka nebrání pohybu. 

2790 Kč, kama.cz 

800 Kč, oveckarna800 Kč, oveckarna.
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