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Truckeři na okreskách 

V premiéře od pátku 6. ledna ve 21:00 
 
Série: 2 
Počet epizod: 8 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ podnikání 
Původní název: Backroad Truckers 
Rok: 2022 
 

Zapněte si bezpečnostní pásy a pevně se držte u 
dalších dílů seriálu Truckeři na okreskách! 
Nejdivočejší parta silničářů je zpět a brázdí 
neúprosný terén západní Kanady s většími 
zakázkami, většími stroji a ještě většími spory. 
Velký Donny, Dave, Dale, Craig a Angela, vyzbrojeni 
arzenálem dovedností pro odstraňování problémů 
a plni odhodlání, bojují mezi sebou i s matkou 

přírodou, aby zvládli svou práci. Ať už převážejí 
naléhavý a životně důležitý náklad v napjatých 
termínech za velké peníze, nebo zkoušejí své síly 
při stěhování a odstraňování následků v 
problematických místech, pokaždé čeká tým dosud 
nejtěžší boj s blátem, sněhem a záplavami, který 
prověří jejich odvahu a odhodlání na každém 
kilometru cesty. 
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Výnosné ojetiny 

V premiéře od pátku 6. ledna ve 22:00 
 
Série: 5 
Počet epizod: 10 x 60 min 
Žánr: Dokumentární/ reality/ auta 
Původní název: Bangers & Cash 
Rok: 2021 
 

Mathewsonovi jsou velké osobnosti, dynastie tří 
generací dražitelů klasických automobilů. „Tohle je 
tátův způsob... a tohle také je tátův způsob," říká 
syn Dave. V páté sérii budeme opět sledovat 
rodinu, která letos objeví a vydraží více než 3 000 
klasických vozů. „Majitelé přicházejí a odcházejí, 
ale tyto vozy žijí svým vlastním životem," sděluje 
hlava rodiny Derek Mathewson. Žádné vozidlo není 

zakázáno a v aukci se objeví všechny druhy 
motorů, protože pojem „klasický vůz" se neustále 
mění. Britští plnokrevníci jako Aston Martin se 
znovu objevují vedle klasických vozů nového trhu 
jako Ford Sierra Cosworth. Obě auta stojí na stále 
kolísajícím trhu velké aukční částky, ale vždy se dají 
najít výhodné nabídky. 
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