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Соопштение за медиуми 
Датум: 31.08.2016 

 
ПАРИ, КОРУПЦИЈА И АМЕРИКАНСКИ СОН 

 
 Режисерот Тод Филипс (трилогија „Мамурлак“) ни ја претставува хумористичната драма 
„Кучиња на војната“  која е базирана според вистинита приказна. Во главни улоги се Џона Хил и 
Мајлс Телер. 
 

 
 
 Двајца пријатели во нивните рани дваесетти години (Хил и Телер), живеат во Мајами за време 
на војната во Ирак, ја користат малку познатата владина иницијатива која им овозможува на малите 
бизниси да се обложуваат за американски воени договори. Почнувајќи со мали пари, тие почнуваат 
да заработуваат големи пари и да живеат скап живот. Но, штом ќе стигнат до 300 милиони долари 
договор ќе западнат во бизнис со многу сомнителни луѓе, кои ќе испадне дека припаѓаат на 
американската влада. Приказната се базира на вистинити настани. 

Ова можеби била една од најголемите измами што се случиле некогаш...и може да се случи 
само во Америка. „Кучиња на војната“ се развиле од приказната за две момчиња кои само што 
влегле во дваесеттите години кога станале милионери и меѓународни трговци на оружје. И изгубиле 
сѐ во еден момент – кога се чувствувале дека се на врвот.  

Една од темите која се повторува кај Тод Филипс се особите кои донесуваат лоши одлуки – и 
нивните последици. Во овој филм нема четворица пријатели кои планираат луд викенд во Лас Вегас, 
туку двајца момци кои успеваат да ја искористат малку познатата владина иницијатива и да 
заработат 300 милиони долари. 

Филипс објаснил: „Мислам дека филмовите се сфаќаат сериозно кога се базираат на 
вистинити настани, а тука имаме приказна за подемот и падот на двајца млади дваесетгодишни 
момци кои се во потрага по својот „американски сон“ и ќе станат жртва на својата алчност. Се 
разбира, алчноста ги спречува да донесат правилни одлуки.“ 

Оваа сабота, 3.септември од 12:00 до 14:00 часот во соработка со Skopje City Mall и Анима 
Мунди ќе биде одржан настанот Семеен ден пред Skopje City Mall (влезот кај Play Cafe) за филмот 
„Тајниот живот на милениците“. Припремивме најразлични активности меѓу кои и фото натпревар со 
милениците. 

http://www.cineplexx.mk/movie/war_dogs/
http://www.cineplexx.mk/Content.Node/mk/nastani/_items/Family_Day_Pets.mk.php
http://www.cineplexx.mk/movie/the-secret-life-of-pets/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 01.09 ДО 07.09.2016 
 

Кучиња на војната (War dogs) 
работни денови: 15:40 18:00 19:30 20:15 21:45 
22:45 
викенд: 13:15 15:40 18:00 19:30 20:15 21:45 
22:45 
 
Мајк и Дејв бараат женски (Mike and Dave 
need wedding dates) 
секој ден: 18:45 21:00 22:50 
 
Нерв (Nerv) 
работни денови: 17:00 19:15 20:30 
викенд: 14:40 17:00 19:15 20:30 
 
Бен-Хур 3D (Ben-Hur 3D) 
работни денови: 18:10 21:15 
викенд: 13:30 18:10 21:15 
 
Лоши мајки (Bad moms) 
секој ден: 17:45 19:45 22:00 
 
Опасност од длабочините (The Shallows) 
секој ден: 23:00 
 
Пит и змејот (Pete’s dragon) 
викенд: 11:20 13:45  
 
Одредот на отпишаните (Suicide Squad) 
работни денови: 15:00 17:30 19:00 20:00 21:30 
22:30 
викенд: 12:20 15:00 17:30 19:00 20:00 21:30 
22:30 
 
Џејсон Борн (Jason Bourne) 
работни денови: 16:15 20:40 22:20 
викенд: 12:40 16:15 20:40 22:20 
 
Истерувачи на духови 3D (Ghostbusters 3D) 
секој ден: 16:45 
 
Ѕвездени патеки: Од другата страна 3D (Star 
Trek Beyond 3D) 
викенд: 15:50 
 
 
 
 
 
 

 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Тајниот живот на милениците 3D (The secret 
Life of Pets 3D) 
работни денови: 15:20 17:15 18:30 
викенд: 11:00 13:00 15:20 17:15 18:30 
 
Тајниот живот на милениците (The secret Life 
of Pets) 
работни денови: 16:00 
викенд: 12:00 14:00 16:00 
 
Ледена доба: Големиот удар 3D (Ice Age: 
Collision Course 3D) 
работни денови: 16:30 
викенд: 11:40 14:20 16:30 
 
 
 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 


