
Raport z mise do závodu Kofola v Mnichově Hradišti 

Po dvouleté přípravě se dne 6. 3. 2015 v 07:55 ráno středoevropského času naše rota 3.C 

s označením SPECEL (speciální jednotky Ekonomického lycea) vydala pod velením brigádní 

generálky Jany Ládové a polního maršála Rostislava Láda do nepřátelského území kolem 

Mnichova Hradiště, kde měla za úkol odhalit výrobní tajemství skvělé limonády Kofola. Naše 

osmnáctičlenné mužstvo v maximální výbavě – svačina a sluchátka se po nalodění  

do obrněného vozidla pro 50 lidí vydalo na cestu hluboko za nepřátelskou linii. K cíli naší 

mise jsme dorazili něco kolem 09:32 místního času a ihned jsme zaujali bojové postavení. 

Bohužel jsme byli zajati ředitelem továrny a ani naše laserové taktické eliminátory LTE 

v našich telefonech nám nepomohly. Ředitel nás vzal do výslechové místnosti, kde jsme 

dostali přednášku o historii jeho továrny a také něco o vizích do budoucna, zjistili jsme, že 

Kofola toho vyrábí mnohem více, než jsme si vůbec dokázali představit a neměli jsme dost 

velkokapacitních disků ke stažení potřebných informací. Největší údiv ve mně osobně 

vzbudilo to, že Kofola vyrábí taky skvělý nápoj Semtex, který v největší nouzi používáme i 

jako výbušninu. Po hodinovém výslechu ředitele jsme se mohli občerstvit, ale z obav, že 

v drincích jsou omamné látky, které by mohly způsobit nějaké nepříjemnosti, jsme se 

z počátku báli, ale s vojínem Tomíčkem jsme rozpoutali peklo, když jsme nenápadně ukořistili 

dvě Kofoly a zbytek roty se k nám ihned přidal. Bylo to výborné. Poté jsme si nasadili 

neprodyšné bezpečnostní ochranné pohlavní pokrývky a vydali se na prohlídku výrobní linky 

Hotfill. Největší naše překvapení bylo, že u výrobní linky nikdo nepracuje, a tudíž byla celá 

továrna nehlídána, bohužel jsme následně zjistili, že všechno je řízeno nepřátelskými 

počítači. Prohlédli jsme si plnění dětských nápojů Jupík. Poté jsme ukořistili 

superultramoderní základní materiál pro výrobu plastových lahví, u kterého jsme se 

s vojínem Tomíčkem usnesli, že vypadá jako nouzové lahve přizpůsobené pro plnění misí 

v kritických situacích na plesech v českolipském Merkuru. Po skvělé prohlídce velitelé zaveleli 

odchod, což byl krycí název pro získání rad do života od tamního velitele. Po zaměstnání 

velitele jsme začali plnit další úkoly. Já, seržant Jaroslav „čtyřlístek“ Špitálský, vojín Tomíček a 

radista Filip „Rybas“ Rybáček jsme vyrabovali sklad. Spokojeně i s válečnou kořistí jsme se 

vraceli zpět na naši základnu ukrytou v budově staré obchodní akademie Česká Lípa, na 

místě jsme si ještě poctivě rozdělili uloupenou kořist a rozutekli se do našich domovů  

za rodinou.  
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