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JAK ANNA S ALEXEM DOPADLI PADĚLATELE BANKOVEK
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Anna s Alexem jsou spolužáci a hodně dobří kamarádi. Vždycky prožívají hrůzostrašná dobrodružství. Dnes taky.
Anna: „Alexi, stůj! Podívej se támhle! Myslím, že Filip má nějaký problém.“
Alex: „No jo, fakt. Vypadá to, že s ním policie něco řeší.“
Zdá se, že Filip nemá tušení, o co jde. „Říkám vám pravdu!“ povídá policistům. „Tyhle peníze mi někdo dal. Nemyslel jsem si,
že bych dělal něco špatného.“
Anna: „Myslím, že bychom tam měli jít a zjistit, o co jde. Vypadá to, že ten prodavač z elektra je pěkně naštvaný. To on určitě
zavolal policii. Myslíš, že Filipa chytili, jak krade?“
Alex: „To by Filip neudělal. Spíš půjde o tu
bankovku. Koukni, ti policisti si ji prohlížejí
proti světlu. Doufám, že Filip neplatil
falešnou bankovkou. Pojď, zkusíme si
s ním promluvit.“
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Filip: „Musíte mi pomoct! Naši mě snad zabijou,
jestli se dozví, že mám problémy s policií.
Netuším, o co jde. Honza Straka mi dal
peníze, ať mu za ně něco koupím. Poznali
jsme se přes internet. Je moc fajn. Není
odtud, tak mu pomáhám se tu zorientovat.“
Anna není pár vteřin schopná slova a pak
vyhrkne: „Co tě to, Filipe, napadlo?
Nepřipadalo ti trochu divné, že ti úplně
cizí člověk dává jenom tak peníze?“
Filip: „Ne, proč? Já jsem pro něj něco
udělal a on mi za to měl zaplatit. Honza mi
dal novou padesátieurovku, abych mu koupil
videohru. Prostě jsem mu měl přinést tu hru
a drobné nazpátky. Za to mi slíbil pět euro.“

Anna s Alexem kamarádovi vysvětlují, že ho Honza podvedl: bankovka je falešná. Bylo to chytře vymyšlené: za falešnou bankovku
by Honza Straka dostal nazpátek pravé eurobankovky a mince a k tomu videohru! Anně a Alexovi je jasné, v jak svízelné situaci
Filip je, a rozhodnou se mu pomoci.
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Na Honzu Straku připraví za pomoci policie
past, protože se obávají, že by mohl
přesvědčit další mladé lidi, aby použili
falešné bankovky. Policie má navíc podezření,
že za tímto plánem využívat teenagery
k tomu, aby dostali falešné bankovky do
oběhu, stojí velká zločinecká organizace.
Ve spolupráci s policií se Anně a Alexovi
podaří najít na internetu Honzu Straku
v jednom chatu. Hned si s nimi domluví
schůzku.

English
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Když se Anna a Alex s Honzou setkají, požádá je, aby
mu koupili videohru, a dá jim peníze. Anna však
vytáhne z peněženky pravou bankovku a porovná ji
s bankovkou od Honzy.
„Tahle bankovka je falešná!“ vykřikne. Honza Straka
si uvědomí, že byl odhalen, a utíká pryč.

Naštěstí je nablízku policie a tak ho pronásleduje.
Když ho chytí, strhne se rvačka. Anně a Alexovi
se pořádně uleví, když je Honza Straka zadržen
a odvezen v policejním voze.
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Po tomto dobrodružství udělí Evropská centrální banka Anně a Alexovi cenu za pomoc při
dopadení Honzy Straky.
Anna: „Velmi děkujeme, ale padělatele dopadla policie. My jsme ji jen přivedli na správnou stopu.“
Alex: „Hlavně jsme chtěli pomoct Filipovi, který naletěl Honzovi Strakovi. A Honza, ten je
naštěstí už za mřížemi.“
Po udělování cen se Anna a Alex setkají s Filipem na výstavě o euru, kterou
pořádá Evropská centrální banka.
Filip: „Ještě jednou díky. Jste fakt kamarádi! Slyšel jsem, že Honza
Straka se ke všemu přiznal a že zavřeli nelegální tiskárnu falešných
bankovek.“
Anna: „No teda! To je bomba! Napíšu o tom na školní facebook.“
Alex: „Víš, Filipe, měl jsi být opatrnější. Na internetu někdy potkáš
i různé podvodníky. Každý ví, že od cizích lidí se peníze neberou!“
Anna: „Ale no tak, Alexi. Hloupost někdy provede každý.“
Filip: „Hm, to je fakt. Dostal jsem pořádnou lekci, že používat
falešné bankovky je nelegální a může to být i nebezpečné!“
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Po přečtení informací na výstavě o eurobankovkách a mincích povídá
Anna: „Podívejte se. Poznat, jestli je eurobankovka pravá, není
vůbec těžké. Je potřeba jenom zkontrolovat tři věci. Nejdřív
bankovku zkontrolujete hmatem. Papír bankovky musí být pevný a
v některých místech silnější. Potom se podíváte proti světlu na
vodoznak. Dále bankovku nakloníte, abyste viděli světelný
efekt na hologramu a smaragdově zeleném čísle.“
Alex: „Aničko, nemluv s námi jako s nějakými experty.
Nevysvětlila bys nám to prosím tě nějak jednoduše česky?
Jak jsi poznala, že Honzova bankovka je falešná, když jsi
ji dala proti světlu?“
Anna: „Kontrolovala jsem vodoznak. Podívejte se pořádně. Když
nastavíte novou eurobankovku proti světlu, uvidíte princeznu Európu.“
Filip: „Koho?“
Anna: „Európa je princezna z řecké mytologie. Je po ní pojmenován i evropský světadíl. Její podobizna je zobrazena ve vodoznaku
a na hologramu na všech nových eurobankovkách. Na nové dvaceti- a padesátieurovce se objevuje v okně s podobiznou – to je
super nová část hologramu.“
Alex a Filip: „Hologram? Okno s podobiznou? Tak to je na nás trochu moc!“
Anna: „Všimli jste si té lesklé, stříbřité části bankovky? Tak to je hologram. A teď se podívejte, co se děje, když bankovku
nakláníte. Nemávej s ní tolik. Musíš pomalu! Vidíte, jak se obrázek mění? A podívejte se na hologram tady nahoře.“
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Vlastnosti bankovkového papíru Vodoznak
Papír je na omak tuhý,
Nastavte bankovku
pevný a v některých
proti světlu. Objeví
částech silnější.
se princezna Európa.

Smaragdově zelené číslo
Nakloňte bankovku, aby
byl vidět lesklý světelný
efekt.

Hologram
Nakloňte bankovku a
podívejte se, jak se
mění obrázky na
stříbřitém proužku.

Okno s podobiznou
Nastavte bankovku proti světlu a
všimněte si, jak okno v horní části
hologramu zprůhlední.

Alex: „Super! Proti světlu je to najednou průhledné. Vypadá to jako okno a v něm je podobizna Európy.“
Filip: „Co to lesklé číslo vlevo dole? Když jsi bankovku nakláněla, tak se tam něco zalesklo.“
Anna: „To je smaragdově zelené číslo. Další z prvků, díky kterým jsou eurobankovky bezpečné a jejich pravost je snadné ověřit.“
Filip: „To jsem si nikdy neuvědomil! Po tomhle malém dobrodružství si budu eurobankovek mnohem víc všímat! Vlastně to vůbec
není tak těžké.“
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