Jiřina Kanalošová – Macar spol. s r.o. (pneuservis a
doplňkové činnosti motoristům)
Společnost MACAR spol. s r.o. jsem založila se svým manželem v roce 1996
v Litvínově a od roku 2002 jsem jedinou majitelkou a
jednatelkou společnosti. V roce 2002 naše společnost
zakoupila nemovitost na adrese Litvínov, U Bílého sloupu
114, kde po základní rekonstrukci otevřela pneuservis,
který nyní provozuje.
Hlavním cílem naší společnosti je maximálně uspokojit
zákazníka-motoristu po všech stránkách v oblasti služeb
pneuservisu a dalších doplňkových služeb.
V naší provozovně zákazník získá nejen komplexní
nabídku tuzemských i zahraničních výrobců pneumatik,
ale i rozsáhlý sortiment disků. Spolupracujeme s velkými
dodavateli na našem trhu, prodáváme kvalitní značkové
pneumatiky od předních světových výrobců.
Jiřina Kanalošová, zdroj: www.prolitvinov.cz

I když pro mne, jako pro ženu nebylo lehké konkurovat mužům v tomto oboru,
myslím, že za 12 let provozu našeho pneuservisu, jsem své okolí přesvědčila, že
i žena může úspěšně podnikat v tomto „mužském“ odvětví.
V minulosti jsme se podíleli na různých
sponzorských aktivitách. Sponzorovali jsme
fotbalový klub v Litvínově nebo tenisový
oddíl LTC Litvínov. V oblasti kultury jsme
sponzorovali například Občanské sdružení
Loučky, které zajišťuje většinu kulturních
akcí v Litvínově. Život sportovní ani
kulturní nám v Litvínově není lhostejný a
chceme se podílet na zajištění různorodého
programu pro všechny věkové kategorie
obyvatel.
Webové stránky www.macar.cz, zdroj: archiv J. Kanalošové

Po několika letech svého podnikatelského působení a aktivního zapojení do života
v Litvínově jsem s radostí v roce 2012 přijala nabídku na členství v obecně
prospěšné společnosti Pro Litvínov o.p.s. Sdružení se velmi aktivně podílí nejen
na zkrášlení města Litvínova, ale také realizuje různé kulturní projekty pro děti a
poskytuje granty na vzdělávací projekty ve městě Litvínov.
Aby toho nebylo málo, byla oslovena stát se i členkou spolku WomenNet o.s.,
který se jako první pokusil spojit litvínovské podnikatelky a další ženy ve
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veřejných funkcích či pozicích tak, aby se nejen více poznaly, ale třeba si i
vzájemně mohly pomoci radami a zkušenostmi a podporovaly další ženy v
regionu.
Potenciálním podnikatelkám bych chtěla vzkázat, aby se podnikání nebály. Dá se
prorazit i v ryze „mužských“ odvětvích jako je třeba například právě pneuservis.
Stačí jen hledat a najít zodpovědné a šikovné zaměstnance, kteří budou svou
práci brát za své poslání. Rovněž velmi pozitivně vnímám, že při zahájení
podnikání mi byl oporou můj manžel, který měl zkušenosti s podnikáním již od
roku 1991 a byl mým vzorem, studnicí rad i nápadů.

Kontakt:
Macar spol. s r.o.
U Bílého sloupu 114, 436 01 Litvínov
Web: www.macar.cz
Email: macar.litvinov@seznam.cz
Telefon: +420 602 817 472
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