


SPOROČILO ZA MEDIJE 

  

  

PREMIERA TRIDELNE MINISERIJE, NASTALE V PRODUKCIJI HBO 

  

"GOREČI GRM“ 

  

V REŽIJI PRIZNANE POLJSKE REŽISERKE AGNIESZKE HOLLAND 

  

  

PREMIERA 3. MARCA OB 22.00 NA HBO-ju 

  

Prvi del bo dostopen vsem, ekskluzivno preko storitve HBO GO. 

  

  

Vsi, ki bodo med 3. in 31. marcem kliknili na www.hbogo.si, si bodo lahko brez 

dodatne registracije ogledali prvi del miniserije ''Goreči grm'' in se 

spoznali s storitvijo HBO GO. 

   

  

Ljubljana, 19. februar 2013 – HBO, vrhunska televizijska mreža, ponosno 

napoveduje Goreči grm, dramsko miniserijo v treh delih, ki jo je za HBO Evropa 

režirala poljska režiserka Agnieszka Holland. To je najambicioznejši in 

visokoproračunski projekt HBO Evropa do zdaj. 

  

Agnieszka Holland je bila nominirana za oskarja s filmoma Angry Harvest in 

Europa Europa. Europa Europa je absurdna kronika o judovskem dečku, ki je 

prestal Stalinovo prevzgojo in elitno šolo Hitlerjeve mladine. S tem filmom si 

je prislužila zlati globus. Občasno režira tudi priljubljene nanizanke (JAG, 

Pod lupo pravice, Skrivna naveza, Treme).  Njen zadnji celovečerni film In 

Darkness (2011) je bil nominiran za oskarja za najboljši tuji film. 

  

Goreči grm se vrača v ključne čase sodobne češke zgodovine, ki jo je češki 

film do zdaj ignoriral. Začne se z rekonstrukcijo šokantnega dejanja študenta 

Filozofske fakultete Karlove univerze, ki se je 16. januarja 1969 v znak 

protesta proti sovjetski okupaciji zažgal na praškem Vaclavovem trgu, in štiri 

dni pozneje umrl. Skozi zgodbo pogumne odvetnice Dagmar Burešove, ki je v 

tožbi, obsojeni na poraz, branila Palachovo zapuščino, film prikazuje 

transformacijo češkoslovaške družbe po invaziji čet varšavskega pakta avgusta 

leta 1968. V filmu smo priče začetku češkega in slovaškega upora proti 

okupaciji, ki je dosegel vrhunec na množičnih protestih med Palachovim 

pogrebom. Film poleg tega opisuje rastočo ravnodušnost naroda pod pritiskom 

strahu in strogega pregona. 

  

Vsem gledalcem v Sloveniji bo od 3. do 31. marca prvi del miniserije ''Goreči 

grm'' ekskluzivno dostopen preko storitve videa na zahtevo HBO GO in to brez 

dodatne registracije.  

  

Občinstvo HBO Slovenije si bo ekskluzivno premiero prvega dela miniserije 

''Goreči grm'' lahko ogledalo v nedeljo, 3. marca ob 22.00h na HBO-ju. Drugo 

in tretje nadaljevanje bosta sledila 10. in 17. marca. 

  

3. marca 2013 ob 17.40h bomo na HBO-ju predvajali dokumentarec ''Snemanje 

miniserije Goreči grm'', ki bo od 25. februarja dostopen preko storitev HBO GO 

in HBO On Demand. 
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O SERIJI  

 

Scenarij za Goreči grm, napisal ga je Štěpán Hulík (1984), raziskuje posledice 

Palachovega žrtvovanja in začetek 

normalizacije v okupirani Češkoslovaški. Glavna junakinja je odvetnica Dagmar 

Burešová (Tatiana Pauhofová), zgodovinska osebnost, ki v navidez brezupnem 

primeru zastopa Palachovo mater Libuše (Jaroslava Pokorná) in brata Jiříja 

(Petr Stach). Tožbo vložita zaradi škandaloznega klevetanja Palacha s strani 

poslanca Viléma Novýja (Martin Huba), ki je na srečanju komunistične partije v 

Češki Lípi Palachovo dejanje omalovaževal, ko je lažno izjavil, da je šlo za 

tako imenovan "hladni ogenj" in grdo zaroto, v kateri naj bi mladega študenta 

pretentali. 

  

Miniserija osvetli tudi samozažig Jana Zajíca februarja 1969, ki je zaradi 

preteče ohromelosti češke družbe dvignil veliko manj prahu kot Palachov 

samozažig. Priče smo protestnikom, ki so poskušali ohraniti preostale ideale 

praške pomladi in ki so jo javno zagovarjali pred sistematično represijo. 

Miniserija prav tako raziskuje kolaborantstvo tajne policije, ki je Palachovo 

zapuščino poskušala izbrisati iz narodne zavesti in kruto kaznovala vsakogar, 

ki je izrazil kakršenkoli znak nestrinjanja z uradno odobreno vrnitvijo pod 

sovjetsko vladavino. 

  

Goreči grm je edinstven zaradi več razlogov. Ker se dogajanje odvija v poznih 

šestdesetih, so se ustvarjalci soočali s tehničnimi težavami. Začetni prizor, 

v katerem se Palach zažge na Vaclavovem trgu, je bil posnet v depoju tramvajev 

v Střešovicah, dokončali pa so ga s posebnimi učinki v studiu UPP. V 

miniseriji se pojavljajo tudi druge češke lokacije, vključno s Palachovim 

domačim krajem Všetaty, kot tudi pristna oblačila, televizijska in medicinska 

oprema in drugi elementi iz tistega časa. Miniserija vključuje tudi arhivske 

posnetke, vključno s posnetki množičnega shoda med Palachovim pogrebom. 

Izvirno posmrtno masko, katere nastanek je prikazan v ključnih prizorih prvega 

dela, je posodil sam ustvarjalec, priznani češki kipar Olbram Zoubek.  

 

V izvrstni igralski zasedbi Gorečega grma so Ivan Trojan, Vojtěch Kotek, Ivana 

Uhlířová, Alois Švehlík, David Novotný, Igor Bareš, Miroslav Krobot in 

številni drugi odlični češki in slovaški igralci. Zgodba se osredotoča na 

pogum posameznikov, pa tudi na zlom osebnosti in posledično moralno 

izprijenost, do katere prihaja tudi v času svobode. Miniserija predstavi 

posameznike, ki so žrtvovali kakovost svojih življenj, včasih pa tudi svoja 

življenja, ker so poslušali svojo vest, ali sledili navidez nedosegljivim 

idealom. Ta resnična zgodba, ki se spominja tudi množičnih protestov januarja 

1989 med "Palachovim tednom", ima tudi danes velik pomen, saj predstavlja še 

kako potreben prispevek k razumevanju zadnje polovice stoletja češke 

zgodovine. Goreči grm je brezčasen dokaz nemoralnosti diktatorstva in krhkosti 

svobode. 

  

  

SINOPSISI 

 

I. del 

Premiera: nedelja, 3. marec ob 22.00 na HBO-ju 

              od nedelje, 3. marca na HBO GO-ju 

              od ponedeljka, 4. marca na HBO On Demandu 

 

16. januarja 1969 se na praškem Vaclavovem trgu mlad študent zažge pred 

številnimi mimoidočimi. Policijski major Jireš (Ivan Trojan) raziskuje 

okoliščine Palachovega dejanja. Njegova naloga je, da zaustavi morebitne nove 

"človeške bakle". 



  
Novica o Palachovem samozažigu se kmalu razširi med njegovimi kolegi, študenti 

na Filozofski fakulteti Karlove univerze. Eden izmed njih je Ondřej Trávníček 

(Vojtěch Kotek), radikalni študentski protestnik. Hudo opečenega študenta 

odpeljejo v bolnišnico, kjer zanj skrbi dr. Ziková (Taťjana Medvecká). Janov 

brat izve, kaj je Jan storil, mati pa za sinovo šokantno dejanje izve 

naslednje jutro na vlaku na poti v Prago. Palachova najbližja sorodnika 

obiščeta hudo opečenega Jana v bolnišnici. Medtem se zgodbi priključijo 

odvetnica Dagmar Burešová (Tatiana Pauhofová), njen šef dr. Charouz (Adrian 

Jastraban) in njeni kolegi iz pravne pisarne. Detektiv Jireš na vse načine 

poskuša izvedeti, ali je bil Palach član organizirane skupine in ali mu bo 

kmalu kdo sledil. S pomočjo odločnih metod Palachovo prijateljico, študentko 

Hano Čížkovo (Emma Smetana), prepriča, da na televiziji odvrne morebitne 

posnemovalce. Posledično nekaj pomembnih tovarn zavrne sodelovanje pri 

načrtovani stavki. V nedeljo 19. januarja Palach umre. Njegov pogreb preraste 

v množičen protest. Časopisi objavijo škandalozno izjavo poslanca Viléma 

Novýja. Palachova mama in brat se odločita, da bosta komunističnega poslanca 

tožila zaradi klevetanja. Dr. Burešovo prosita, naj ju zastopa. Burešova ju 

sprva zavrne, ker nimata možnosti za zmago. 

 

 

II. del 

Premiera: nedelja, 10. marec ob 21.50 na HBO-ju 

              od nedelje, 10. marca na HBO GO-ju 

              od ponedeljka, 11. marca na HBO On Demandu 

 

Drugi del se začne s prikazom samozažiga Jana Zajíca konec februarja 1969. 

Odvetnica Burešová prevzame primer Palachove mame in brata proti dr. Novýju in 

s pomočjo mladega asistenta Pavla (Patrik Děrgel) začne iskati dokaze o zmotni 

Novýjevi izjavi. Toda med iskanjem prič doživita številne zaplete. Nový se 

izogiba sodnemu pozivu in začetek sojenja večkrat prestavijo. S pomočjo kolega 

se odvetnica Burešová dokoplje do dokumenta, ki razjasni Novýjevo preteklost. 

Dokument navaja, da je bil Nový aretiran med stalinistično čistko in da je 

verjetno sodeloval s KGB-jem, da bi se izognil smrtni kazni. Medtem brezvestni 

član tajne policije (StB) major Dočekal (Igor Bareš) izvaja močan pritisk na 

Palachovo družino in vpletene v Novýjevo afero. Palachovo mater nekdo 

nadleguje z anonimnimi klici, StB pa poskuša odstraniti Palachov grob s 

pokopališča Olšany. Dr. Burešová obišče Novýja v njegovi vili med bučno zabavo 

s sovjetskimi uradniki. Major Dočekal se sreča s šefom Burešove, dr. 

Charouzom. Charouza izsiljuje z njegovo hčerko Vlaďko (Jenovéfa Boková), ki je 

bila aretirana v protirežimskem protestu avgusta 1969, in ga tako pripravi k 

sodelovanju. Majorja Jireša brutalne metode StB vedno bolj motijo, zato s 

svojo družino zapusti državo. 

  

 

 

III. del 

Premiera: nedelja, 17. marec ob 21.40 na HBO-ju 

              od nedelje, 17. marca na HBO GO-ju 

              od ponedeljka, 18. marca na HBO On Demandu 

 

Osem mesecev po Palachovi smrti se sojenje proti Vilému Novýju, ki ga zastopa 

ošabni in samozavestni odvetnik Sýkora (David Novotný), končno začne. 

Palachova mati je med pomembnim zasebnim pogovorom z Novýjem šokirana nad 

njegovo nečimrnostjo. Soprog Dr. Burešove, pediater Radim Bureš (Jan Budař), 

ima zaradi pritiska s strani StB v službi vedno več težav. Po več primerih 

nadlegovanja ga odpustijo iz bolnišnice in na koncu opravlja delo splošnega 

zdravnika. Nepopustljiva odvetnica s svojim pomočnikom nadaljuje z iskanjem 

dokazov in prič, toda mnoge priče se zaradi vedno strožjega režima bojijo 

posledic. Iz pisarne dr. Burešove izgine pomemben dokument.  



 

 

Ukradel ga je njen šef Charouz, da bi otežil sojenje. Izvemo, da je bila na 

srečanju partije v Češki Lípi prisotna ekipa češkoslovaškega radia, ki je 

posnela Novýjev govor. Ta posnetek je ključni dokaz. Toda zmanipulirana 

sodnica (Ivana Uhlířová) kljub dokazu, da je bila poslančeva izjava lažna in 

zlobna, izreče razsodbo, v kateri ga oprosti vseh obtožb. StB z izsiljevanjem 

doseže, da Palachov grob odstranijo s pokopališča, ker naj bi pritegoval 

preveč pozornosti. S pomočjo StB Palachove ostanke upepelijo. Epilog z 

januarja 1989 se začne z letaki o načrtovanem protestu ob obletnici Palachove 

smrti. 

  

  

Režiserka: Agnieszka Holland 

Scenarist: Štěpán Hulík 

  

Igrajo: Tatiana Pauhofová, Jaroslava Pokorná, Petr Stach, Ivan Trojan, Martin 

Huba, Vojtěch Kotek, Jan Budař, Taťjana Medvecká, Igor Bareš, Stanislav 

Zindulka, Denny Ratajský, Alois Švehlík, Adrian Jastraban, Marie Maroušková, 

Emma Smetana, David Novotný 

  

  

O HBO-JU EUROPE 

  

Home Box Office, vodilna ameriška plačljiva televizijska mreža ponuja osnovne 

in plačljive zabavne programe prek kabelskih omrežij, satelitskega sprejema 

ter mikrovalovnih večtočkovnih distribucijskih sistemov (MMDS). HBO Europe v 

lasti Home Box Office Inc. trenutno zagotavlja osnovne in plačljive 

televizijske kanale v 15 državah: na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, Poljskem, 

v Romuniji, na Nizozemskem, Bolgariji, Moldaviji, Sloveniji, na Hrvaškem, v 

Srbiji, na Kosovu, v Črni Gori, Makedoniji in BIH. Na Nizozemskem HBO Europe 

ponuja programe v standardni in visoki ločljivosti (HD), HBO On Demand in HBO 

GO pod okriljem HBO Nederland, skupnega podjetja HBO in Ziggo BV. 

  

HBO Europe ponuja pet visokokakovostnih filmskih programov (HBO, HBO2, HBO 

Comedy, Cinemax in Cinemax 2), šest digitalnih kanalov (HBO HD, HBO2 HD, HBO3 

HD, HBO Comedy HD, Cinemax HD in Cinemax2 HD), poleg tega pa še naročniško 

storitev videa na zahtevo HBO ON DEMAND ter internetno storitev videa na 

zahtevo HBO GO. 

  

HBO in Cinemax s svojimi multipleksi ter storitvami z dodano vrednostjo v 

gledalčev dom prinašata največje filmske uspešnice, nagrajeno lastno 

produkcijo, serije, ekskluzivne prireditve, zimzelene filme, uspešnice s 

filmskih festivalov ter mednarodne in evropske filme. 

  

HBO Europe ima sedež v Budimpešti na Madžarskem. 

  

  

Dodatne informacije poiščite v Press Roomu, ki je namenjen ravno Vam: 

http://pressroom.hbo.si  

  

HBO Adria d.o.o. 

Tel. +385 1 6681591 

Fax:  +385 1 6681592 

Marina Maslać marina.maslac@hbo.hr 

Klara Vicković klara.vickovic@hbo.hr 

www.hbo.si  
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