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Extrémní odtahovka 

V premiéře od pondělí 22. srpna ve 20:00 
 
Série: 1 
Počet epizod: 9 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ podnikání 
Původní název: Extreme Tow Truckers 
Rok: 2021 
 

Tento seriál sleduje náročnou práci odtahových 
společností, které se snaží v Austrálii získat a 
dokončit nejtěžší a nejlukrativnější zakázky na 
vyprošťování. Vyzbrojeny obrovskými stroji a 
drahou technikou si razí cestu při mimořádných 
záchranných a vyprošťovacích úkolech. Týmy 
charismatických řidičů kamionů se musejí 
vypořádat se všemi dramaty a katastrofami, 

kombinovat neuvěřitelné záchranářské dovednosti 
a schopnosti a řešit problémy s typickou 
australskou odvahou. V tomto náročném 
podnikání je každá mise časově kritická, přináší 
vysoké finanční nároky a neustálá nebezpečí pro 
člověka i stroj. V tomto odvětví stačí jediná špatně 
odvedená práce, aby firma skončila... 
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Pásmo pořadů: Lovci pokladů z Explore 

Každou neděli večer od 7. srpna 
 
Zlato... nefrit... mramor... ryby... drahé zboží... 
poklady. Ti, kdo je hledají, potřebují zručnost, 
vytrvalost, houževnatost a vůli uspět... ti, kdo je 
hledají, jsou lovci pokladů... tentokrát ve 
speciálním programu Lovci pokladů z Explore. 

Jejich nástroje jsou různé a metody liší, ale cíl mají 
stejný: najít svůj poklad a zbohatnout - od 
Kanaďanů přes Australany a Italy až po potomky 
Vikingů. Připojte se k nim při jejich lovu každou 
srpnovou neděli na stanici Explore. 
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Výnosné ojetiny 

V premiéře od pátku 12. srpna ve 20:00 
 
Série: 4 
Počet epizod: 12 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ auta 
Původní název: Bangers & Cash 
Rok: 2021 
 

Pitoreskní Thornton-le-Dale - známé jako brána do 
North York Moors - je známé svými krásnými 
říčkami a úchvatnými doškovými chalupami, ale 
také - díky Mathewsonovým - nyní jako cíl kupců 
klasických aut z celého světa. Mathewsonovi jsou 
dynastií aukcionářů klasických aut ze Severního 

Yorkshiru, kdy rodina hledá vzácné vozy k prodeji. 
Podělí se o milé a pozoruhodné historky o 
vlastnictví klasických aut. Budeme sledovat rodinu 
Mathewsonových, jak objevují a draží přes 2 000 
klasických vozů za rok, a také všechny druhy 
vzácných a historických motorek a pamětihodností. 
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