HRA
EURO RUN

www.nove-eurobankovky.eu

AKO ANNA A ALEX DOSTALI FALŠOVATEĽOV PEŇAZÍ
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Anna a Alex sú spolužiaci a najlepší kamaráti. Každú chvíľu sa zapletú do nejakého neuveriteľného dobrodružstva.
Zdá sa, že ani dnešok nebude výnimkou.
Anna: „Alex, počkaj! Pozri, to je predsa Filip! Niečo sa stalo.“
Alex: „Hej, máš pravdu. Vyzerá to, že má problém s políciou.“
Zdá sa, že Filip nechápe, o čo ide. „Hovorím vám pravdu!“ vraví policajtom. „Tie peniaze mi niekto dal. Netušil som, že robím
niečo zlé.“
Anna: „Myslím, že by sme tam mali ísť a zistiť, čo
sa deje. Pozri, ten predavač z elektra vyzerá
byť vážne rozčúlený. To on musel zavolať
políciu. Žeby Filipa chytili pri krádeži?“
Alex: „To by Filip neurobil. Podľa mňa to
bude niečo s peniazmi, pozri, policajti si
ich pozerajú proti svetlu. Dúfam, že Filip
nenakupoval za falošné peniaze. Poď,
skúsime sa ho spýtať.“
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Filip: „Musíte mi pomôcť! Ak rodičia zistia, že
ma chytili policajti, zabijú ma. Vôbec nechápem,
o čo ide. Jeden chalan, Roman Straka,
ktorého som spoznal na nete, mi dal nejaké
peniaze a poprosil ma, aby som mu kúpil pár
vecí. Roman je kamoš, je úplne v pohode.
Trochu som ho povodil po meste, lebo nie
je odtiaľto.“
Anna na pár sekúnd stratí reč, potom
vyhŕkne: „Filip, to nemyslíš vážne! To ti
nebolo divné, že ti úplne cudzí človek len
tak dá peniaze?“
Filip: „Nie, a prečo by malo? Ja som mal
preňho niečo spraviť a on mi mal za to
zaplatiť. Roman mi dal novú päťdesiateurovku,
aby som mu kúpil videohru. Mal som mu akurát
priniesť tú hru a drobné naspäť a za to mi sľúbil
päť eur.“
Anna a Alex Filipovi vysvetlili, že mu naletel: tá bankovka musela byť falošná. Roman Straka to mal premyslené: za falošnú
bankovku by dostal výdavok v pravých eurových bankovkách a minciach, a ešte k tomu aj videohru! Anne a Alexovi je jasné, že
Filip je v kaši, a rozhodnú sa mu pomôcť.
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Spolu s policajtmi pripravia na Romana Straku
pascu, pretože sa obávajú, že podobný trik
s falošnými peniazmi by mohol skúšať aj na
ďalších. Polícia má navyše podozrenie, že
za využívaním tínedžerov na rozširovanie
falošných bankoviek stojí veľká zločinecká
organizácia.
Anne a Alexovi sa spolu s políciou podarí
Romana Straku nájsť na jednom internetovom
čete. Roman nestráca čas a hneď si s nimi
dohodne stretnutie.

English
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Keď sa Anna a Alex s Romanom stretnú, poprosí ich,
aby mu kúpili videohru, a dá im peniaze. Anna namiesto
toho z peňaženky vytiahne pravú bankovku a začne ju
porovnávať s bankovkou, ktorú im dal.
„Ale ved’ tá bankovka je falošná!“ vykríkne.
Romanovi je jasné, že ho nachytali, a začne utekať.

Polícia je našťastie neďaleko a pustí sa za ním.
Roman sa nechce len tak ľahko vzdať, no nakoniec
ho chytia. Keď ho policajti zatknú a odvezú, Anna
a Alex si vydýchnu.
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Po tomto dobrodružstve Anna a Alex dostanú cenu od Európskej centrálnej banky za pomoc pri
dolapení Romana Straku.
Anna: „Ďakujeme veľmi pekne, ale tých falšovateľov nakoniec zastavila polícia. My sme ich
len naviedli na správnu stopu.“
Alex: „My sme hlavne chceli pomôcť Filipovi, ktorý naletel Romanovi Strakovi.
Ten je už teraz našťastie za mrežami.“
Po slávnostnom udeľovaní cien sa Anna a Alex stretnú s Filipom na výstave
o eure, ktorú usporiadala Európska centrálna banka.
Filip: „Ešte raz vďaka. Ste fakt kamoši! Počul som, že Roman
Straka sa k všetkému priznal a že zavreli aj tlačiareň, kde sa tie
falošné bankovky vyrábali.“
Anna: „Super, tak to je dobrá správa! Napíšem o tom na facebookovú
stránku našej školy.“
Alex: „Ale inak, Filip, mohol si si dávať aj väčší pozor. Na internete
môžeš natrafiť na rôznych podvodníkov. A každý predsa vie, že od
cudzích ľudí sa peniaze brať nemajú!“
Anna: „Ale no tak, Alex. Každý raz môže naletieť.“
Filip: „Tiež si myslím. Ja som tentoraz dostal poriadnu príučku
a už je mi jasné, že používanie falošných bankoviek je nezákonné.
Okrem toho to môže byt’ aj nebezpečné.“
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Anna si prečíta informácie o vystavených eurových bankovkách
a minciach a hovorí: „Pozrite! Ved’ zistiť, či je bankovka pravá
alebo nie, je celkom ľahké. Stačí len skontrolovať tri ochranné
prvky. Najskôr bankovku overíte hmatom. Musí byť pevná,
pružná, a na niektorých miestach hrubšia. Potom si proti
svetlu pozriete vodoznak. A nakoniec nakláňaním bankovky
skontrolujete svetelný efekt na holograme a smaragdovom
čísle.“
Alex: „Anna, prestaň s nami hovoriť, akoby sme boli odborníci.
Môžeš nám tú hatlaninu vysvetliť po slovensky, prosím ťa?
Ako si napríklad zistila, že Romanova bankovka bola falošná,
keď si si ju obzerala proti svetlu?“
Anna: „Pozerala som si vodoznak. Pozrite sa poriadne. Keď novú
eurovú bankovku podržíte proti svetlu, uvidíte princeznú Európu.“
Filip: „Koho?“
Anna: „Európa je princezná z gréckej mytológie. Je po nej pomenovaný náš kontinent. Jej portrét je zobrazený vo vodoznaku
a holograme na všetkých nových eurových bankovkách. Na novej dvadsaťeurovej a päťdesiateurovej bankovke ju vidieť v tomto
okienku s portrétom, je to fakt parádna nová súčasť hologramu.“
Alex a Filip: „Hologram? Okienko s portrétom? Tak to už je na nás priveľa!“
Anna: „Všimli ste si ten lesklý, striebristý pásik na bankovke? To je hologram. Pozrite, ako sa mení, keď bankovku nakláňate.
Nie, nie tak! Nemávaj s ňou toľko – pomaly! Vidíte, ako sa v ňom menia rôzne obrazy? A pozrite sa sem, na hornú časť
hologramu.“
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Kvalita papiera na dotyk
Bankovkový papier je na
dotyk pevný, pružný a na
niektorých miestach
hrubší.

Vodoznak
Pozrite sa na bankovku
proti svetlu. Uvidíte
princeznú Európu.

Smaragdové číslo
Pri nakláňaní bankovky
sa číslo leskne.

Hologram
Pri nakláňaní bankovky
sa v striebristom prúžku
menia rôzne obrazy.

Okienko s portrétom
Keď bankovku podržíte proti svetlu,
okienko v hornej časti hologramu sa
spriehľadní.

Alex: „To je super! Keď bankovku podržíš proti svetlu, tak je to priehľadné. Vyzerá to ako okienko, a v ňom je portrét Európy.“
Filip: „A čo je toto lesklé číslo vľavo dole? Keď si tú bankovku nakláňala, tak sa zalesklo.“
Anna: „To je smaragdové číslo. Ďalší prvok, vďaka ktorému sú eurové bankovky bezpečné a dajú sa ľahko overiť.“
Filip: „Nikdy som si tieto veci nevšimol! No, myslím, že po tomto malom dobrodružstve si už budem eurové bankovky všímať
lepšie! Fakt to nie je až také ťažké.“
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