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Соопштение за медиуми 
Датум: 16.09.2015 

 
СУПЕР ШПИОНИТЕ НА ТАЈНА МИСИЈА! 

„Смотанко и Трапавко: Невозможна мисија“ од утре во Cineplexx  
Синхронизиран на мaкедонски | 2D и 3D 

 
 
 
 Смотанко и Трапавко се двата највредни супер-шпиони на тајната владина агенција (ТИА) 
за кои се вели дека ги решаваат сите криминални случаи кои другите агенти не можат да ги решат. 
За да ги решат доделените случаи овие двајца агенти користат маски и бизарни изуми од кои 
поголемиот број се бесмислени. Токму поради тоа нивните мисии стануваат непресушен извор на 
забава кој досега не е виден во светот на шпионажата.  
  Џими Ел Качондо и неговите следбеници ќе украдат таен документ од штабот на ТИА. 
Поради неверојатната кражба, штабот на ТИА станува предмет на потсмев кај сите други шпионски 
агенции. Директорот на ограбената агенција решава да им ја додели мисијата за враќање на 
украдениот документ на двајцата врвни агенти – Смотанко и Трапавко.  За нештата да бидат 
полоши, еден опасен криминалец побегнува од затвор и планира да им се одмазди на овие агенти 
поради тоа што го уапсиле во минатото. На крајот тие ќе мораат да се здружат со него за да го 
најдат засолништето на Ел Качонда. Во меѓувреме, професорот Бактерија се обидува да им 
помогне на агентите со својот најнов изум – напивката која ги претвора луѓето во нешто спротивно 
од она што се.  
  Урнебесната анимирана комедија настана врз основа на истоимениот популарен стрип. 
Оваа анимација е номинирана во шест категории на 29-тите Гоја награди (признание на шпанската 
Академија за филмската уметност и науките), а освои и две престижни награди – за најдобра 
анимација и за најдобро адаптирано сценарио. 
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КИНО ПРОГРАМА ОД 17.09 ДО 23.09.2015
 
 
 
Лавиринт: Бегство низ пустошот 3D (Maze 
Runner: Scorch Trials 3D)  
работни денови: 17:00, 19:30, 22:00 
викенд: 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 
 
Лавиринт: Бегство низ пустошот (Maze 
Runner: Scorch Trials)  
работни денови: 15:45, 18:20, 21:00 
викенд: 13:15, 15:45, 18:20, 21:00 
 
Рокерка (Ricki and the Flash)  
секој ден (освен петок): 19:00, 21:30 
петок: 21:30 
 
Летување – Нова генерација (Vacation)  
секој ден: 17:45, 19:45, 20:45, 21:45, 22:50 
 
Злокобен 2 (Sinister 2)  
секој ден (освен петок): 18:00, 20:30, 22:30 
петок: 17:30, 20:30, 22:30 
 
Хитмен: Агент 47 (Agent 47)  
работни денови: 17:20, 19:15, 21:15 
викенд: 14:45, 17:20, 19:15, 21:15 
 
Шифра Вујче (The Man from U.N.C.L.E.)  
секој ден (освен петок): 20:00, 22:15 
петок: 19:00, 22:15 
 
Невозможна мисија: Одметници (Mission: 
Impossible Rogue Nation)  
секој ден: 20:15, 22:40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Смотанко и Трапавко: Невозможна мисија 
(синх.) 3D (Mortadelo y Filemón contra Jimmy el 
Cachondo 3D) 
работни денови: 15:45, 16:45, 18:00, 18:45 
викенд: 11:40, 14:00, 15:45, 16:45, 18:00, 18:45 
 
Жапчето Рибит (Ribbit)  
работни денови: 15:00, 17:10 
викенд: 11:20, 13:00, 15:00, 17:10 
 
Змејско гнездо: Зората на воинот (синх.) 3D 
(Dragon Nest: Warriors' Dawn 3D)  
викенд: 12:20, 14:15 
 
Мун: Чувар на месечината 3D (Mune, le 
Gardien de la Lune 3D)  
секој ден (освен петок): 16:15 
петок: 15:15 
 
Мињони 3D (The Minions 3D)  
работни денови (освен петок): 
15:30, 16:30, 18:30 
петок: 15:30, 16:30, 18:30, 19:30 
викенд: 11:00, 12:45, 13:40, 14:30, 15:30,  
16:30, 18:30 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на кино 
програмата без претходна најава. 


