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Australští renovátoři aut
Premiérově od pátku 3. prosince ve 21:00
Série: 1
Počet epizod: 10 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ auta
Původní název: Aussie Car Hunters
Rok: 2021

Automobiloví fanatici GT a Dave se vydávají na
cestu a hledají opuštěná nebo zapomenutá
klasická auta - a také další památky -, která chtějí
koupit a prodat s velkým ziskem. Na jejich cestě je
čeká nádherná krajina západoaustralského
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vnitrozemí, ale není to žádný poznávací výlet. V
sázce jsou jejich vlastní peníze, a tak se chlapci
rozhodují, která auta koupit a kolik za ně utratit. V
průběhu série objeví a zrenovují 20 klasických vozů
z USA, Japonska, Velké Británie a Evropy.
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Záchranáři na dálnici 401
Premiérově od středy 1. prosince ve 21:00
Série: 4
Počet epizod: 14 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ cestování
Původní název: Heavy Rescue: 401
Rok: 2019

Po náročném roce, kdy Sonny Subra dokazoval, že
si vysněnou práci v opravárenství těžkých vozů
zaslouží, se vydává za novým snem, který upevní
jeho život v Kanadě, ale zároveň zcela novými
způsoby prověří. Metro prochází velkými změnami,
když se Kevin Richardson stěhuje a těžké opravy
musí převzít nový tým, a Gary se stále
vzpamatovává ze synovy nehody na dálnici v
minulé sezóně. Jihozápadní sněhový pás přináší
příval vánic, a tak tým z Rossu bojuje s hromadami
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havarovaných aut a masivními úniky paliva. Ve
Windsoru čelí veterán Eric velkému otřesu, když
firmu převezmou noví majitelé, a Andrew hodně
sází na jednadvacetiletého nováčka s tragickou
minulostí. Bouře a podivné nehody útočí na dálnici
401 a nutí první záchranáře, těžké záchranné týmy
a údržbářské týmy fungovat na hranici svých
možností, protože uzavření silnice nepřipadá v
úvahu.
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Australští tiráci
Premiérově od pondělí 13. prosince ve 21:00
Série: 3
Počet epizod: 13 x 60 min
Žánr: Dokumentární/ reality/ podnikání
Původní název: Outback Truckers
Rok: 2014

Australské vnitrozemí je jednou z posledních
divokých hranic světa. Je rozlehlé, nezkrocené a
nachází se zde jedny z nejobtížněji dostupných
míst na Zemi. Pro kamiony a řidiče nákladních
vozidel, kteří se pohybují v této krásné, ale i drsné
zemi, existuje jen jeden způsob, jak se dostat z
bodu A do bodu B: náročná cesta. V tomto seriálu
se setkáme se špínou, dramaty a nebezpečími a
připojíme se k některým z nejtvrdších a
nejzkušenějších řidičů kamionů v zemi, kteří vezou
své obrovské náklady peklem na Zemi. Jejich
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úkolem je dostat náklad do vnitrozemí, a kamiony
pak odtud ven.

