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5 proti 5 - nová soutěž na TV Prima
Televize Prima představila další novinku pro své podzimní programové schéma. Kromě reality show Trosečník pošle na konci srpna do boje proti nejsledovanější Nově soutěžní pořad 5
proti 5. Prima zakoupila licenci na vysílání tohoto pořadu od společnosti Fremantle Media
a na obrazovky se díky němu vrátí bývalá hvězda TV Nova Petr Novotný.
„Klíčovou roli při takto koncipované soutěži hraje výběr moderátora. Petr Novotný jako by byl
pro projekt přímo předurčen a my jsme rádi, že ho naše nabídka zaujala. Už zkušební natáčení dokázalo, že soutěž o velké peníze může být velká zábava,“ říká Petr Nezval, šéfredaktor vlastní tvorby Prima TV.
„Soutěž se mi moc líbí, v rámci přípravy na casting jsem viděl některé zahraniční verze
a líbilo se to i celé mé rodině. Při sledování vykřikovali a zasahovali do děje! Tak jsem získal
pocit, že to je hra ve své jednoduchosti a zvláštní aktivitě velmi vstřícná a diváky zatáhne do
dění. Další zajímavá věc - poprvé jsem viděl soutěž s velmi chytrými otázkami, kde ale nezáleží jen na vědomostech soutěžících, nemohou se tedy jednoduše zesměšnit, což se
u vědomostních soutěží stane raz dva. Diváky 5 proti 5 přitáhne, to tu ještě nebylo. Už se
moc se těším,“ říká Petr Novotný.
     
V soutěži proti sobě stojí dvě pětičlenné rodiny jako týmy (tvoří je většinou rodiče, jejich
potomci, sourozenci, sestřenice, tety, strýcové apod.). Soutěž je členěna na jednotlivá kola.
Během finálového kola bojují rodiny o výhru 50 000 Kč a o možnost zúčastnit se soutěže
v dalším dílu pořadu. Pokud se jim to podaří pětkrát za sebou, mají možnost získat v 5. díle
speciální výhru ve výši až 300 000 Kč.
Základním úkolem týmů je uhodnout nejčastější odpovědi na otázku dopředu položenou
stovce náhodně vybraných a pro tuto soutěž dotazovaných osob. Jedná se o otázky
typu: „Jmenujte nejčastější domácí zvíře“, „Jmenujte to, co žena dělá nerada před svým
přítelem“ či „Jmenujte věc, kterou muž koupí, než jde na schůzku se ženou“ apod. Systém
soutěže je propracován do nejmenších detailů a dává divákovi možnost sledovat nejen
napínavou soutěž, ale i dobrou zábavu. Pro vlastní soutěžící potom skýtá možnost v každém
okamžiku zvrátit vývoj celé hry a strhnout vítězství na svou stranu.
Diváci televize Prima mohou pořad sledovat od 28. srpna pravidelně od pondělí do pátku,
vždy přesně v 17.55 hod. Pořad 5 proti 5 je určen co nejširšímu diváckému spektru. V zahraničí mimořádně úspěšný formát přinese na obrazovky výbornou zábavu a soutěžní napětí.

