
 

Duel (1971) 

Obchodní cestující Mann jede po arizonské poušti na jednání se šéfem. Cesta 
probíhá poklidně do té doby, než se objeví cisterna řízená tajemným řidičem. 

Začne Manna vytlačovat ze silnice, chce ho dostat pod vlak...Napínavý, 
původně televizní film s rozpočtem 350 000 dolarů byl natočen za pouhé dva 

týdny.  
Bonusy: 

 A Conversation with Director Steven Spielberg 
 Steven Spielberg and the Small Screen 
 Richard Matheson: The Writing of Duel 

 Photograph and Poster Gallery 

 Trailer 

 
 

Sugarlandský Express (1974) 
Sugarlandský expres, první celovečerní film legendárního režiséra Stevena 

Spielberga, byl natočen na motivy skutečného příběhu. Lou Jean Poplinová 
pomohla svému manželovi s útěkem z vězení, aby se připojil k jejímu boji za 

udržení si malého synka, jehož musí uchránit před adopcí. Nyní je čeká úprk 
napříč Amerikou se spoustou policistů v patách... V komplikované roli Lou Jean 

Poplinové září držitelka Oscara Goldie Hawnová. 

Bonusy: 

 Theatrical Trailer 

 
 

Čelisti (1975) 
Písečné pláže, modré moře a zářivé nebe vítají návštěvníky rekreačního města 

Amity. Nikdo netuší, že pod hladinou někde čeká obrovský bílý žralok. Brzy si 
nalezne první oběť, posléze další a další. Zástupci města se zprvu vše snaží 

utajit, nakonec s napětím čekají, až se objeví někdo, kdo obrovského žraloka 
zabije. Na moře vyplouvají tři muži, ichtyolog Hooper, lovec žraloků Quint a šéf 

místní policie Brody, aby zkusili své štěstí... 
 

Slavný, dnes již legendární film o lovu na nebezpečného žraloka - podle knihy 
Petera Benchleye - natočil režisér Steven Spielberg, kterému přinesl světovou 

proslulost. Do budoucnosti s ním získal také obrovskou tvůrčí a finanční 

svobodu. Film získal tři Oscary: za hudbu (John Williams), za střih (Verna 
Fieldsová) a zvuk (John R. Carter, Roger Heman Jr., Robert L. Hoyt, Earl 

Mabery). Světová kinematografie ziskala nový filmový fenomén.“Budeme 
potřebovat větší loď!” 

Bonusy: 

 The Making of Jaws 
 The Shark Is Still Working: The Impact & Legacy of Jaws 



 Jaws: The Restoration 

 Deleted Scenes and Outtakes 

 From the Set 
 Storyboards 

 Production Photos 
 Marketing Jaws 

 Jaws Phenomenon 
 Theatrical Trailer 

 BD-Live 
 My Scenes 

 Pocket BLU App 

 

1941 (1979) 
V roce 1941, šest dní po přepadení Pearl Harbouru Japonci, po němž celá 

Amerika propadla hysterii, přistane japonská ponorka nedopatřením na pláži v 
Los Angeles. Obyvatelé reagují panikou a potrhlým jednáním, které režisér 

Steven Spielberg prokládá filmovými citacemi a narážkami na mýty stříbrného 
plátna. 

Bonusy: 

 The Making of 1941 
 Deleted Scenes 

 Production Photographs 

 Theatrical Trailers 

 
 

 
 

E.T. Mimozemšťan (1982) 
Nedaleko předměstí Los Angeles přistála kosmická loď mimozemšťanů. Podivné 

postavičky se rozešly sbírat vzorky do okolí a jen jedna z nich se dostala až na 
kraj lesa. Okouzlena světly velkoměsta zapomněla na své poslání. Proto se 

nedostala včas na palubu a uvízla na naší planetě. Úkryt nalezl mimozemšťan v 

kůlně nejbližšího domu a tady ho objevil desetiletý Elliot, který ho představil i 
svým sourozencům. Stali se z nich kamarádi, ale tomu malému, kterému děti 

začaly říkat E.T., se strašně stýská po domově a chce stůj co stůj s těmi 
"svými" navázat spojení. Nezdaří se a E.T. se rozstoná. V té době už je jeho 

úkryt vypátrán a nemocný mimozemšťánek se ocitne v rukou vědců. Z hodiny 
na hodinu chřadne až přístroje konstatují jeho smrt. Jen Elliotovi dá najevo, že 

tomu tak není a že se mu podařilo navázat kontakt s domovem. Dětem se 
podaří svého kamaráda ze vzdálené planety zachránit. 

Bonusy: 

 Deleted Scenes 

 Steven Spielberg & E.T. 
 The E.T. Journals 

 A Look Back 
 The Evolution and Creation of E.T. 



 The E.T. Reunion 

 The Music of E.T. : A Discussion with John Williams 

 The 20th Anniversary Premiere 
 Designs, Photographs and Marketing 

 Theatrical Trailer 
 Special Olympics TV Spot 

 My Scenes 
 D-BOX 

 BD-Live 
 Pocket BLU App 

 

 

Navždy (1989) 
Hlavní postavou je vynikající hasič a pilot Pete Sandich, který je ve svém oboru 

legendou, miluje sympatickou Dorindu Durstonovou a a všichni, včetně jeho 
přítele Ala ho považují za lehkomyslného blázna, protože při hašení požárů 

příliš riskuje. S Dorinsou se Pete neustále přou o její touze létat a také o jeho 
nechuti usadit se a žít poklidným rodinným životem cvičného pilota. Protože 

však Dorindu miluje, souhlasí nakonec, že zanechá riskantní práce. Čeká ho 
ještě poslední akce, hašení velkého lesního požáru. Když se Al dostane se 

svým strojem do nesnází, Pete ho zachrání, bohužel za cenu vlastního života. 
Petovi se zjeví anděl v podobě bíle oděné ženy jménem Hap, která Peta posílá 

zpět na Zemi, aby pomohl mladému pilotovi Tedu Bakerovi a také zbavil 
smutku svou lásku Dorindu, což se zdá zpočátku velmi obtížné, protože ho 

nikdo nevidí a dokonce ani neslyší.  
Bonusy: 

 Theatrical Trailer 

 
Jurský Park (1993) 

Po fantastickém nálezu miliony let starých D.N.A. se pokusí skupina 
ambiciózních vědců vytvořit přírodní park s žijícími prehistorickými zvířaty na 

vzdáleném liduprázdném ostrově. Celý projekt podporuje milionář John 

Hammond (Richard Attenborough), který těsně před otevřením Jurského parku 
pro veřejnost pozve na jeho návštěvu svá dvě vnoučata, známého 

paleontologa s jeho přítelkyní a další odborníky. 
Průběh jejich klidné návštěvy se rychle změní v noční můru poté, co jeden ze 

zaměstnanců v naději na tučný zisk od konkurence ukradne embrya dinosaurů. 
Aby snadno unikl z parku, vypne bezpečnostní systémy a tím i elektřinou 

napájený plot ohrazující celý Jurský park. Dinosauři se dostávají do volné 
přírody a souboj lidí s druhohorními obludami začíná. 

Bonusy: 

 Return to Jurassic Park: Dawn of a New Era 

 Return to Jurassic Park: Making Prehistory 
 Return to Jurassic Park: The Next Step in Evolution 

 The Making of Jurassic Park 
 Original Featurette on the Making of the Film 



 Steven Spielberg Directs Jurassic Park 

 Hurricane in Kauai 

 Early Pre-Production Meetings 
 Location Scouting 

 Phil Tippett Animatics: Raptors in the Kitchen 
 Animatics: T-Rex Attack 

 ILM and Jurassic Park: Before and After the Visual Effects 
 Foley Artists 

 Storyboards 
 Production Archives: Photographs, Design Sketches and Conceptual 

Paintings 
 Jurassic Park: Making the Game 

 Theatrical Trailer 
 BD-Live 

 My Scenes 
 D-BOX 

 Pocket BLU App 

 

Jurský Park: Ztracený svět (1997) 
Když byl před čtyřmi lety zničen Jurský park, neznamenalo to definitivní konec 

dinosaurů. Celou dobu totiž existoval druhý utajený ostrov Isla Sorna, na 
kterém byli dinosauři pěstováni "v divoké přírodě", bez ohrad a dohledu, a 

odkud byli převáženi na Isla Nublar. Nyní ale posádka výletní lodě nešťastnou 
náhodou druhý ostrov objevila a je nutno podniknout rozhodné kroky. Proto 

John Hammond (Richard Attenborough), duchovní otec původního parku, 
povolává Iana Malcolma (Jeff Goldblum) a žádá ho, aby vedl novou výpravu, 

jejímž úkolem bude zdokumentovat život dinosaurů na Isla Sorna (zdá se, že 

jeho jedinou kvalifikací pro tuto náročnou práci je fakt, že už se jednou s 
dinosaury setkal a přežil to). Navíc je shodou okolností na ostrově zoologická 

odbornice Sarah Hardingová (Julianne Moore), která byla Hammondem vyslána 
napřed a která má Malcolma částečně motivovat k účasti, protože byla jeho 

přítelkyní. Kromě toho s výpravou cestuje jako černý pasažér také Malcolmova 
dcerka. Záhy po doplutí na ostrov Malcolmův tým zjistí, že mají konkurenty: 

Hammondův zlý synovec Peter Ludlow (Arliss Howard) se vypravil na ostrov s 
mnohem početnějším a lépe vybaveným týmem (včetně profesionálních lovců), 

který má dinosaury odchytit a převézt do San Diega, kde mají být vystaveni v 
zoologické zahradě. Ať už to dopadne jakkoliv, je jasné, že dinosauři budou mít 

co žrát... 
Bonusy: 

 Returning to Jurassic Park: Finding the Lost World 
 Returning to Jurassic Park: Something Survived 

 Deleted Scenes 
 The Making of the Lost World 

 Original Featurette on the Making of the Film 
 the Jurassic Park Phenomenon: A Discussion with Author Michael 

Crichton 
 The Compie Dance Number: Thank You Steven Spielberg from ILM 

 ILM & The Lost World: Before and After the Visual Effects 



 Production Archives: Production Photographs, Illustrations and 

Conceptual Drawings, Models, The World of Jurassic Park, The Magic of 

ILM, Posters and Toys 
 Storyboards 

 Theatrical Trailer 
 BD-Live 

 My Scenes 
 D-BOX 

 

 
Cena: 2299Kč (BD)  

 

Více informací: www.bontonfilm.cz, https://www.facebook.com/novinky.film 
 

 

 
 

 
 

 

 


