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I. Mobil…?
Švejkův aplikovaný paradox
Kdyby nikdo na světě netelefonoval, bylo by tolik lidí bez informací, že
by si každej druhej musel okamžitě zavolat.
Zákon určitosti
Určité telefony mívají poruchy. Tvůj telefon je nepochybně zcela určitý
a není proto divu, že mívá poruchy.
Axiomy informačního šumu
1) Neslyšíš-li telefon, zkus si sundat sluchátka walkmana.
2) Nevidíš-li telefon, zkus vstát zpod stolu.
3) Nerozumíš-li telefonu, volá cizinec.
4) Cítíš-li telefon, nepoužívej již příště úkryt ve své botě!!
Axiom paralelního modelu výuky
Máš-li na výběr dva zdánlivě rovnocenné mobilní telefony, ten, který si
koupíš, bude:
a) mnohem rychleji vybitý,
b) mnohem hůře ovladatelný,
c) vyžadovat o dvacet „nutných“ doplňků více,
d) trpět výrazně horší mnohem pestřejšími poruchami v kratších
časových intervalech,
e) dokonale sledovat tvůj časový rozvrh a kolabovat přesně v těch
nejnepříhodnějších chvílích.
Na to všechno ovšem přijdeš až po zaplacení.
Antiblokovací zákon
Dobře nadhozený problém prodlouží telefonát na mnohanásobek
původně předpokládané délky.
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Limita antiblokovacího zákona
Problém je dobře nadhozen pouze v případě volání na tvůj účet.
Lukova elementární věta
Menu mobilního telefonu má vždy dostatečné množství údajů na to,
aby se v nich bylo možno beznadějně ztratit.
Postulát neporozumění
Pod pojmem „běžné zacházení“ si výrobce představuje zcela jiné
podmínky než ty.
Pravidlo mobilních inovací
Jakmile firma ohlásí novinku ve své produkci, např. mobilní telefon o
váze 30 gramů, nejpozději do měsíce se objeví konkurence s telefonem
vážícím 28 gramů.
Praktický dodatek pravidla mobilních inovací
Oba uvedené modely spolehlivě přesahují tvé finanční možnosti.
Postulát vzrůstající krize
Žádný telefon není tak poruchový, aby ten následující nemohl být ještě
poruchovější.
Zákon determinace poruch
Závada na mobilu se neodvratně projeví 5 minut po skončení pracovní
doby servisu.
Kochův zákon
Používání mobilního telefonu je prudce nakažlivé.
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Praktická vysvětlení Kochova zákona
Nejnebezpečnějšími druhy přenosu nákazy jsou:
a) z přítelkyně tvé manželky na tvoji manželku
b) z přítele tvého manžela na tvého manžela
c) z tebe na manžela/manželku
d) z tebe na tvoji tchyni
e) z tebe na tvoje děti
f) z tebe na tvého šéfa.
Zákon nestandardní přímé úměrnosti
Kupní cena mobilního telefonu je přímo úměrná jeho kvalitě.
Systémový dodatek k předchozímu zákonu
Někdy.
Zákon neúspěšného volání
Sdělení „Volané číslo neexistuje“ neznamená, že volanou stanici nelze
nalézt, nýbrž že ji nelze nalézt z tvého mobilu.
Interferenční zákon
1) Tři minuty před termínem ohlášeného důležitého telefonátu dojde k
výpadku sítě.
2) Okamžitě po vypršení lhůty pro hovor se síť znovu rozběhne.
3) Tato porucha se vyskytovala výhradně v okolí tvého mobilu a druhá
strana jednání ji bude považovat za značně nepodařenou výmluvu.
Elementární paměťové pravidlo
Potřebuješ-li uložit do paměti tvého mobilu x záznamů, má přístroj
kapacitu x-1.
Rozšíření elementárního paměťového pravidla
Po zakoupení nového přístroje s kapacitou vyšší o y záznamů se během
několika dnů objeví y nových čísel, která budeš potřebovat nutně uložit.
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Hands-free-show systém
Veškeré příslušenství tvého starého mobilu je spolehlivě nekompatibilní
s nově zakoupeným přístrojem.
Bateriový zákon
Každá baterie má omezenou kapacitu.

I.Voltův axiom
Pokud potřebuješ opravdu nutně telefonovat, je baterie vybitá.

II.Voltův axiom
Záložní baterie, kterou dva roky poctivě nosíš v kapse, je rovněž vybitá.
III.Voltův axiom
Nabíječka v klidu odpočívá v zásuvce tvého stolu vzdáleného minimálně
sto kilometrů.
I.Ohmův dodatek III.Voltova zákona
Pokud máš nabíječku při sobě, není v širokém okolí jediná zásuvka.
II.Ohmův dodatek III.Voltova zákona
Pokud se v okolí nachází zásuvka, je v ní 380V.
Syndrom červeného tlačítka
1) Červené tlačítko spolehlivě zlikviduje nežádoucí telefonáty.
2) Mačkání červeného tlačítka je v mnoha případech celodenní činností.
Dänikenův paradox
Nalezení lochnesské příšery v jezeře o ploše tří tisíc hektarů je mnohem
jednodušší než nalezení založeného mobilu v místnosti o ploše třinácti
metrů čtverečních.
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Axiom začarovaného kruhu
1) Čím hlasitěji křičíš, tím hůře tě volaný slyší.
2) Čím hůře tě volaný slyší, tím hlasitěji musíš křičet.
Zákon dobře časované poruchy
Tvůj mobil se neopravitelně porouchá druhý den po zakoupení
příslušenství za deset tisíc.
Zákon náhodného výběru
Máš-li zapojenu volbu „Příjem volání každým tlačítkem“, stiskneš při
příjmu telefonátu jediné tlačítko, kterým se hovor odmítá.
Syndrom trpělivosti
1) Hranice své trpělivosti poznáš až se svým mobilním telefonem.
2) Tvůj mobil tě brzy dožene daleko za tyto meze.
Zákon dokonalého uživatele
Pro naprostou spokojenost se svým mobilem potřebuješ splnit dvě
podmínky:
1) najít si zaměstnání s měsíčním platem nad 80.000,- Kč
2) angažovat osobní telefonistku
Zákon duální kolize
Při setkání libovolného počtu osob existují vždy aspoň dva lidé mající
shodné vyzvánění mobilu. Zatímco ty jsi jedním z oněch dvou, tomu
druhému bude telefon pravidelně zvonit a ty budeš k obveselení
přítomných marně oslovovat neexistujícího volajícího.
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II. Mobil v zaměstnání
Výběrový zákon zvonění
Nikdo ti nenavrhne lepší variantu, ale všichni budou považovat melodii
tvého mobilu za tu nejhorší možnou.
Pravidlo dokonalého omylu
Při náhodném stisknutí dvou tlačítek najednou se na displeji objeví vždy
to nesprávné číslo.
Veřejné paradoxy mobilních telefonů:
1) Pokud ještě nemáš mobil, všechny to udivuje.
2) Pokud již máš mobil, nikoho to nezajímá.
Zákon mobilního překvapení
Telefon zazvoní právě tehdy, když jsi přesvědčen, že rozhodně zazvonit
nemůže.
Zákon dvojitého mobilního překvapení
Telefon zazvoní právě tehdy, když jsi přesvědčen, že rozhodně zazvonit
nemůže, a když se ti to nejméně hodí.
Zákon trojitého mobilního překvapení
Telefon zazvoní právě tehdy, když jsi přesvědčen, že rozhodně zazvonit
nemůže, když se ti to nejméně hodí a když jsi předtím vynadal dvěma
jiným majitelům mobilů kvůli neurvalému zvonění jejich přístrojů.
Zákon posledního dne
Když konečně najdeš nejlepší mobil svého života, vypoví tvůj slábnoucí
sluch definitivně poslušnost.
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Ředitelský zákon
Nejspolehlivějším způsobem, jak přivolat nadřízeného do tvé kanceláře,
je zahájení soukromého hovoru uprostřed pracovní doby.
Dodatek ředitelského zákona
Ještě pravděpodobnější je, že nadřízený stojí nepozorován za tvými
zády již při vyťukávání čísla.
1. jednací zákon
Pokud v průběhu důležitého jednání vyruší účastníky zvonění telefonu,
jedná se o tvůj mobil.
2. jednací zákon
Pokud v průběhu důležitého jednání vyruší účastníky zvonění více
telefonů, zvoní tvůj přístroj nejhlasitěji.
3.jednací zákon
Pokud bude na příští pozvánce na jednání uvedena žádost o vypnutí
mobilů, vzpomenou si při čtení této věty všichni na tebe.
Tracyho zákon přímé úměrnosti
Omylem nevypnutý mobil vyzvání tím hlasitěji, čí důležitější jednání
probíhá.
Zbyňkovo existenční pravidlo
Rozšlápnutý mobil = dobrý mobil.
Stanleyho tajný objev
Zbyněk v minulosti protelefonoval rodinný majetek.
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Axiomy výjimek
1. Mimořádných výjimek v fungování telefonu je více než standardních
funkcí.
2. Z mimořádných výjimek jsou odvozovány další mimořádné výjimky.
3. Když se konečně naučíš všechny mimořádné výjimky nazpaměť, je
nejvyšší čas zakoupit nový přístroj..
I.firemní telefonní axiom
90% hovorů vedených ze služebních telefonů je soukromých.
II.firemní telefonní axiom
99% SMS odeslaných ze služebních telefonů je soukromých.
III.firemní telefonní axiom
90% služebních hovorů vedených ze služebních telefonů je uskutečněno
mezi zaměstnanci firmy z jedné kanceláře do druhé, v nejlepším
případě z kanceláře na toaletu.
Syntéza firemních axiomů
98% nákladů na firemní telefony má s firmou společného pouze plátce
faktur.
Zákon Viktora Čističe
Cena služebních telefonů je přímo úměrná době, za kterou budou
zaměstnanci firmy zničeny.
Babinského dodatek k zákonu Viktora Čističe
Telefony, které zaměstnanci nedokáží zničit, pro jistotu ukradnou.
Copperfieldův zákon
Neohlášená kontrola služebních telefonů odhalí, že nejnovější modely
se ve správě zaměstnanců „proměnily“ v pět let staré typy.
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I.dodatek Copperfieldova zákona
Zaměstnanci tuto „proměnu“ nejsou schopni vysvětlit.
II.dodatek Copperfieldova zákona
Spolehlivým vysvětlením by byla kontrola telefonů rodinných příslušníků
zaměstnanců.
Mortifikační pravidlo
Dorazíš-li po hodinovém vyčerpávajícím běhu na místo, kde mobil hlásí
pokrytí signálem, dojdou baterie.
První funkce displeje
Je úplně jedno, jaký displej máš na mobilu. Vždycky bude nečitelný
právě v místech, která tě nejvíce zajímají.
Formální Paulův dodatek
Mnohem pravděpodobnější je, že displej nebude čitelný vůbec.
Normanovo upřesnění
Ale bude, jenže ne ten tvůj.
Zákon samoobslužného omylu
Tlačítka „Odmítnout hovor“ a „Přijmout hovor“ jsou na mobilu vždy
umístěna obzvláště vhodně hned vedle sebe.
Dodatek strýce Okulára
A nápisy jsou písmem o velikosti nejvýše 2 milimetry.
Olomoucký antimobilní zákon
I nejdokonalejší telefon lze bez problémů ulepit olomouckými syrečky.
Výhoda olomouckého antimobilního zákona
Tvůj mobil bude i po vyčištění jednoznačně identifikovatelný.
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Demoralizační zákon
Pravopisnou chybu v SMS nalezneš do deseti sekund od odeslání
zprávy.
Emitovaný demoralizační zákon
Čím důležitější zpráva, tím horší chyba.
Totální varianta demoralizačního zákona
Ve zprávě tvému nadřízenému žádná chyba nebude. Odešleš totiž
omylem pikantní vtip, který jsi před chvílí rozesílal přátelům.
Primitivova varianta demoralizačního zákona
Ve zprávě odeslané tvému pedantskému řediteli bude jediná chyba,
totiž oslovení „pane řiditeli.“ V důsledku toho očekávej ironickou
odpověď s „vípovjědí.“
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III. Mobil v rodině
Manželský telefonní zákon
1) Každý telefon, který bys chtěl koupit své ženě, se jí nelíbí vzhledově.
2) Každý telefon, který by si chtěla koupit tvoje žena, se nelíbí tobě.
3) Optimální varianta neexistuje.
Komenského axiom
Každé dítě touží vlastnit mobil.
Makarenkovo rozšíření Komenského axiomu
Tvoje dítě touží vlastnit mobil s mimořádnou urputností.
Zákon finančního růstu
Koupíš-li svému teenagerovi nádherně levný mobil za n korun, vymámí
z tebe v krátké době 3n korun na příslušenství a 5n korun na hovorné
za první dva měsíce.
Školní telefonní axiom
Ve třídě tvého dítěte už všichni ostatní mobil mají.
Zákon zachování hladiny komunikace
Možná si představuješ, jak tvé děti půjdou ze školy přímo domů.
Nejbližší prodejna mobilních telefonů tě z tohoto omylu vyvede.
Macuv studijní paradox
Hodina ve škole se zdá být asi pětkrát delší než hodina strávená
telefonováním, ačkoliv je o 15 minut kratší.
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Antikoncepční zákon
Na rozdíl od dětí mobil nikdy neusíná.
Lukovo varování před popřením antikoncepčního zákona
Pokud mobil vypneš, promeškáš nejdůležitější hovor za poslední půlrok.
Pravidlo náhodného čísla
Při vyťukání náhodného čísla tvým dítětem leží volaná stanice na jiném
kontinentu.
Rozšířené pravidlo náhodného čísla
A než na to přijdeš, uběhne hodina, v průběhu které si tvé dítě bude
povídat s automatickou předpovědí počasí.
Dětský mobilní axiom
Děti nemají nejmenší zájem učit se cokoliv složitějšího. Výjimku tvoří
dokonalé ovládání tvého mobilu.
Ježíškův likvidační zákon
Tvůj potomek si přeje pod stromeček mobil, který sis před krátkým
časem odepřel v obavě z likvidace rodinného rozpočtu.
Zákon časové disproporce
Tvůj teenager ti nikdy nevysvětlí, proč uskutečňuje 75% svých telefonátů
v poslední desetiminutovce před spuštěním levnějšího tarifu.
Dodatek k zákonu časové disproporce
Pakliže ti tento fakt náhodou vysvětlí, nikdy jeho logice neporozumíš.
Zákon dětské inteligence
První telefonní číslo, které se tvoje dítě naučí vyťukat na mobilu, bude
začínat trojčíslím 906.
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Dodatek k zákonu dětské inteligence
Po čtyřech hodinách naslouchání ti dítě přinese mobil s dotazem, jak
se to vypíná.
Teddyho klávesová věta
Tekutina vylitá na tlačítka mobilu má shodný efekt jako tekutina vylitá
na klávesnici počítače. To znamená katastrofu.
I.Paulin dodatek k Teddyho klávesové větě
Náhradní tlačítka aktuálně patří mezi nedostatkové zboží.
II.Paulin dodatek k Teddyho klávesové větě
Náhradní tlačítka jsou volně k zakoupení na tržišti, ovšem za částku
převyšující cenu nového telefonu.
Timova generalizace Pauliných dodatků
Shodná pravidla platí pro libovolnou porouchanou součástku tvého
mobilu.
Merkelův zákon
Rozhodneš-li se vyzkoušet kvality svého nového nárazuvzdorného
telefonu, skončí pokusně vržený přístroj v nejbližší kaluži.
Transformovaný Merkelův zákon
Rozhodneš-li se vyzkoušet kvality svého nového vodotěsného telefonu,
zastaví se pád přístroje na kameni skrytém těsně pod hladinou.
Dodatek paní Merkelové
Pokud v zájmu bezpečnosti vyzkoušíš vodotěsnost telefonu
v umyvadle, stihl již někdo z rodiny přidat do vody prací prášek.
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Parkový zákon
Chceš-li se pochlubit a upustíš v parku svůj nárazuvzdorný mobil volně
do trávy, leží v místě dopadu přístroje:
a) otvor značně zarostlé kanálové mříže
b) polotekutý psí exkrement
c) zapomenutá mina.
Axiom ženské mobilní deprese
Pokud nebudeš dohnána k depresi chováním svého muže, spolehlivě
tě zdeptá pravidelné zvonění jeho mobilu.
Zákon agenta 007
Tvé tajné šetření na nový mobil manželka již dávno odhalila. Dva dny
před chystaným nákupem peníze zmizí, zatímco u tvé ženy se
„vyskytne“ nová kabelka.
Homolkův zákon
Seriózní zprávy o hrozbě mozkových nádorů způsobených mobilními
telefony neodradí tvoji ženu od každodenních několikahodinových
hovorů.
Inverzní Homolkův zákon
Tvoje žena již nikdy nepřiloží mobil k uchu po přečtení zprávy o vlivu
telefonu na zrychlenou tvorbu vrásek.
Cyrrův dodatek inverzního Homolkova zákona
Ano, již nikdy nepřiloží mobil k uchu, neboť si obratem zakoupí handsfree.
Zákon nehlučné vraždy
Poté, co začneš po ránu uvažovat nad důvody pocitu zlomené páteře,
přijdou děti oznámit, že včera večer odložily mobil místo na stůl do tvé
postele.
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Axiomy digitálního přenosu
1) Telefonát znějící jako „Chrrrrr, škrk, skříp, prask, vrrrrrrrrrr,
blblblblblblblblbl, cvak“ ti nemělo sdělit nic jiného, než že tvá manželka
žádala o svolení k nákupu nového kožichu.
2) Telefonát o tom, že se nákup vydařil, bude mimořádně dobře
slyšitelné.
Zákon mobilní diktatury
První mobil v rodině se stává jejím neomezeným vládcem.
Dodatek zákona mobilní diktatury
Další mobily v rodině si kupodivu nekonkurují, nýbrž zavádějí dokonale
fungující kolektivní dikaturu.
Psí telefonní postulát
Po prvním seznámení s tvým mobilem je o nejoblíbenější hračce tvého
psa definitivně rozhodnuto.
Důsledek psího telefonního postulátu
Každé ráno tě bude čekat vyčerpávající hledání dobře ukrytého mobilu.
Bellin dodatek k psímu telefonnímu postulátu
Pokud má pes přístup na zahradu, je ideálním nástrojem pro nalezení
psem uschovaného mobilu minohledačka.
Dudův dodatek k psímu telefonnímu zákonu
Pokud si pořídíš jiný telefon, přejde na nový přístroj i zájem tvého psa.
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IV. Moderní technika v akci
Billův softwarový zákon
Nový firmware pro starý telefon přináší nové chyby zvýrazňující staré
chyby a ponechává dostatečný prostor pro budoucí chyby.
Applův dodatek k Billovu softwarovému zákonu
Z čehož jasně vyplývá, že elementární a prvotní chybou bylo samo
zakoupení telefonu.
Brehmův zákon
Přenáší dat ze SIM karty na počítač se nápadně podobá přenášení
jedovatých hadů z terária do terária. S tím rozdílem, že v případě hadů
existuje protijed.
Primární zákon WAP
Primárním důvodem existence WAP je možnost zobrazit i na mobilu
hlášení „Internet connection error“.
Carlosův dodatek k primárnímu zákonu existence WAP
Sekundárním důvodem je možnost zobrazení hlášení „Page not found.“
Rozkódování WAP:
Zkratka WAP má jediný platný význam: Web And Problem.
Zákon dokonalé konektivity
Zatímco se tvůj mobil přehřívá počítáním poplatků za WAP připojení,
vzdálený server spokojeně mlčí.
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Roamingový paradox
Máš-li v zahraničí na výběr jedinou síť, je to právě ta, se kterou tvůj
operátor dosud neuzavřel smlouvu.
Základní vzorec pro výpočet délky hovoru
Matematická definice doby trvání hovoru zní H=M+X, kde H je skutečná
doba trvání hovoru, M je minimální čas nutný pro sdělení všech
důležitých informací a X je libovolné nenulové kladné číslo.
Jucklovo pravidlo dokonalé help-line
Pokud dáš uživatelům možnost volat na help-line své dotazy a někdo
z volajících si postěžuje, že neporozuměl manuálu, stačí odvětit: „To
není otázka.“
Hemingwayův SMS zákon
Zdánlivě krátké sdělení bude po odeslání z SMS brány rozloženo na 510 samostatných zpráv.
Důsledky Hemingwayova SMS zákona
1) nejdůležitější slova sdělení budou roztržena do dvou SMS.
2) SMS přijdou ve zpřeházeném pořadí, v nejlepším případě aspoň od
poslední části k první.
3) jedna z dílčích SMS přijde s osmnáctihodinovým zpožděním
4) příjemce si kvůli pochopení tvých SMS bude muset smazat jiné
důležité zprávy.
Syntéza důsledků Hemingwayova SMS zákona
Příjemce tvé zprávy se tímto okamžikem stává tvým osobním
nepřítelem.
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Champolionovy SMS axiomy
1. Odeslaná čitelná SMS zpráva přijde příjemci v podobě shluku
nerozluštitelných znaků.
2. Přeposlaná čitelná SMS zpráva přijde příjemci v podobě shluku
nerozluštitelných znaků.
3. Omylem odeslaná chybně napsaná SMS zpráva přijde příjemci
perfektně čitelná.
Aplikované asijské didaktické pravidlo
Pro sousloví „nový uživatel mobilního telefonu“ existuje v japonštině
nepochybně jeden jediný termín: kamikaze.
Rovnice kreditní konvergence
Čas zbývající do vyčerpání kreditu krát věcnost hovoru rovná se
konstanta.
Praktický rozbor rovnice kreditní konvergence
1) Dokud máš dostatečný kredit, nespěcháš.
2) S blížícím vyčerpáním kreditu smysluplnost sdělovaných informací
roste.
3) Bez poslední koruny z kreditu bys nikdy hovor nikdy neukončil.
Mikova připomínka k praktickému rozboru rovnice kreditní
konvergence
S poslední korunou také ne.

Strana 20 nebo tak nějak

Trolleybus - Myrphyho mobil

V. Prodejce v akci
Zákon totálního nepochopení
Je-li v návodu k mobilnímu telefonu napsáno „Stiskněte libovolný knoflík“,
první uživatel si zmáčkne knoflík u kabátu.
Axiom „blbuvzdornosti“ mobilních telefonů
Je-li zjištěno a znemožněno deset způsobů, jak zablokovat mobilní
telefon, uživatel si najde jedenáctou možnost.
Zákon konkrétní nabídky
Propagační materiál nabízející mobil s barevným displejem
z pochopitelných důvodů nezdůrazňuje, že i černá je barvou.
Axiom dokonalého prodavače
Nerozumíš-li sám přístroji, který prodáváš, aspoň zákazníkovi řádně
zamotej hlavu.
Selektivní zákon
Pokud prodejci zůstal již jen jediný telefon, měl předchozí kupující dobrý
důvod, proč si právě tento přístroj nekoupil.
Přesunový paradox
Telefon, který ti v prodejně připadal dokonale funkční, praktický a
elegantní, stane se po příchodu domů dokonale chybujícím,
nepraktickým a ošklivým.
I.dodatek přesunového paradoxu
Při každém pokusu o reklamaci se telefon cestou do servisu změní
zpět v dokonale funkční, praktický a elegantní přístroj, zatímco po
příchodu zpět domů se vrátí ke svým špatným vlastnostem.
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II.dodatek přesunového paradoxu
Po skončení záruční lhůty kouzlo návratu dobrých vlastností aspoň při
cestě do servisu definitivně mizí.
Axiom zvrácené charakteristiky
Pokud si koupíš telefon podle jeho vlastností popsaných v manuálu,
bude mít přístroj charakter přesně opačný.
I.dodatek axiomu zvrácené charakteristiky
Z deseti funkcí, které nutně potřebuješ, bude mít přístroj jednu.
II.dodatek axiomu zvrácené charakteristiky
Ze 124 funkcí, které nepotřebuješ, bude mít přístroj 124 funkcí.
Základní pravidla přístupu uživatelů k telefonní síti
1. Každý uživatel požaduj pokrytí celé trasy mezi jeho bytem,
zaměstnáním a víkendovou chalupou..
2. Každý uživatel požaduje co nejvyšší kvalitu spojení hovoru a
co nejvyšší přenosovou rychlost dat.
3. Uživateli ani tolik nezáleží na typu telefonu a jeho vybavení
jako na ceně.
4. Žádný uživatel přesně neví, jaký telefon by si přál.
5. Každý uživatel přesně ví, jaký telefon by si nepřál.
6. Uživatel s nejnižším tarifem si nejvíce stěžuje.
7. Po zavedení nové služby požadují uživatelé další nabídky, a
to pokud možno zdarma nebo formou prémie za provolané
minuty.
Doplněk k 7.základnímu pravidlu: V každém případě nová služba
vzbudí dojem, že operátor už skutečně neví, co se ziskem,
následkem čehož se výskyt žádostí o snížení tarifů zvýší na
několikanásobek.

Strana 22 nebo tak nějak

Trolleybus - Myrphyho mobil

Zákon kapesních parametrů
Mobil deklarovaný jako kapesní je o tři milimetry větší než tvoje kapsa.
Lippertův dodatek k zákonu kapesních parametrů
Při pokusu o reklamaci zjistíš, že tvůj oděv má menší kapsy než
předepisuje jihokorejská norma.
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VI. Mobilní masakr
Al Caponův zákon

Cena nového telefonu je přímo úměrná rychlosti jeho ztráty.
Lyndonův rozklad Al Caponova zákona
Při koupi nejdražšího telefonu předejdeš zklamání, pokud přístroj
zahodíš přímo v prodejně.
Grazzlův zákon
Čím dražší přístroj ti byl odcizen, tím menší je šance na jeho navrácení.
Derivace Grazzlova zákona
Pokud svůj odcizený přístroj objevíš v bazaru, bude prodáván za
desetinásobek sumy, kterou jsi ochoten vydat jako nálezné.
Policejní dodatek k derivaci Grazzlova zákona
Pokud svůj objev ohlásíš, bude přístroj těsně před příjezdem policie „prodán.“
Zákon přerušovaného styku
Sex v dosahu nevypnutého mobilu se neliší od sexu pod včelínem.
Zákony finanční exploze
1) Budeš-li mít v úmyslu provolat maximálně 200 korun měsíčně,
provoláš 300.
2) Budeš-li mít v úmyslu provolat maximálně 300 korun měsíčně,
provoláš 500.
3) Budeš-li mít v úmyslu provolat maximálně 500 korun měsíčně,
provoláš 900.
atd….
Syntéza zákonů finanční exploze
Odhadování provolané částky předem je tragickým výletem do světa
sci-fi.
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Rambův axiom
Jediným stoprocentně účinným krokem při práci s mobilním telefonem
je rána kladivem.
Zákon negativní rychlosti
Nemáš-li čas, je volaný účastník nedostupný.
Systémová negace předcházejícího zákona
Máš-li času dost, je volaný účastník nedostupný.
Zákon mimiker
Ačkoli je mobil neživou hmotou, dokáže se bez problémů transformovat
do pozice mrtvého brouka.
Medový zákon
Volně upuštěný mobil padá do všech mazlavých látek vždy otočen
tlačítky dolů.
Praktický dodatek medového zákona
Do tlačítek vniklou mazlavou látku lze odstranit pouze společně s tlačítky.
Žulový zákon
Mobil upuštěný na ostrý předmět dopadá vždy na displej.
Zákon mobilní divergence
Telefon je zařízení, ve kterém se limita provolaných peněz blíží k
nekonečnu.
Gamesový zákon
Ideální simulátor práce s mobilním telefonem se jmenuje DOOM II.
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Enterův dodatek gamesového zákona
Jedinou povolenou zbraní na mobilu je ovšem symbol červeného
sluchátka.
Dodatkový axiom č.7110
U vybraných modelů není občas k dispozici žádná zbraň.
Morrissonův finanční axiom
K počtu vyživovaných dětí by měl seriózní člověk uvádět i počet
vyživovaných mobilů.
Clausův dodatek k Morrissonovu finančnímu axiomu
Na vyživované mobily nelze, na rozdíl od dětí, uplatňovat zvýšení
základu daně.
Henryho poznámka ke Clausovu dodatku
Toto zvýšení nelze uplatňovat ani na mobily vyživované vyživovanými
dětmi.
Pontifikační axiom
Nejkrásnější chvílí většiny uživatelů mobilních telefonů by byla
pontifikace papeže Siemense I.
Výjimka pontifikačního zákona
Pro radikální monarchisty by měla stejnou hodnotu korunovace královny
Nokie II.
Justiční zákon
Cokoli do telefonu řekneš, může být použito proti tobě.
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Zákon telefonní řady
Protože je o každém telefonátu nutno telefonicky informovat další dvě
osoby, narůstá počet hovorů geometrickou řadou.
Zákon konkretizované poruchy
Porucha nikdy neudeří náhodně.
Logický dodatek zákona konkretizované poruchy
Udeří tebe.
Základní zákon existence mobilního telefonu
Čím nejnevhodnější chvíle nastala, tím pravděpodobnější je zazvonění
tvého telefonu.
Optimalizovaná Parackova věta
Tvrzení, že mobilní telefony slouží volajícím je stejně důvěryhodné jako
tvrzení, že se na Slunci dá kvůli horku přistávat jen v noci.
Pravidlo mimiker
Nikdy nesmíš dát svému mobilu najevo, že pospícháš.
Důsledek nedodržení pravidla mimiker
Jakmile to dáš najevo, mobil si tě řádně vychutná.

Zákon souvztažnosti
Mezi pravděpodobností, že ti promeškáš hovor, a důležitostí hovoru je
až pozoruhodně velká závislost.

Strana 27 nebo tak nějak

Trolleybus - Myrphyho mobil

Thomasova existenční teorie mobilů
I.stupeň: Nikdy nevíš, zda máš signál.
II.stupeň: Nikdy nevíš, zda máš signál své sítě.
III.stupeň: Nikdy nevíš, zda ještě vůbec máš svůj mobil.
IV.stupeň: Už nikdy !!!
Elementární výmluva mobilních operátorů
Bylo počasí, že by ani signál nevyhnal.
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VII. Poslední mobilní kapka
Himmlerův zákon
Studium manuálu je pouze ztraceným časem. Jediným korektním
nástrojem pro opravu mobilního telefonu je kladivo.
Rockefellerův zákon
Levný telefon produkuje stále stejné poruchy. Drahý telefon produkuje
stále nové poruchy.
Systémový dodatek k Rockefellerovu zákonu
Četnost poruch je u levných i drahých přístrojů shodná, tj. prakticky
neustálá.
Hertzův zákon
Frekvence poruch neustále roste.
Derivace Hertzova zákona
Jakákoli oprava vede přístroj pouze k tomu, aby vyprodukoval ještě
horší a rafinovanější poruchu.
Mulderův zákon
Pokud ve tvém příbytku dosud nebyla osoba reagující na geopatogenní
zóny, bude tak spolehlivě činit tvůj mobil.
Kočičí zákon
Prvním pohledem na tvůj mobil se přístroj stává novou nejoblíbenější
hračkou tvé kočky.
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Zvířecí derivace kočičího zákona
Uvedený zákon platí v obecné podobě pro všechny domácí mazlíčky,
kočka pouze dokáže mobil ukrýt na mnohem nepřístupnější místa.
Custerův zákon
V boji mezi kočkou a mobilem je vítězem vždy kočka.
Freudův mobilní axiom
Zakoupením mobilního telefonu se dobrovolně vzdáváš svého
duševního zdraví.
Cizopasnický paradox
Nebudeš mít správnou představu, jak vypadá parazit, dokud si nepořídíš
mobil.
Newtonův zákon
Hmotnost nového mobilu se zvyšuje úměrně ke vzdálenosti o prodejny
telefonů.
Windowsův přenosový axiom
I mobilní telefon má software, který může chybovat.
I.dodatek Windowsova přenosového axiomu
Buď ujištěn, že software tvého mobilu umí chybovat velmi dobře.
II.dodatek Windowsova přenosového axiomu
Minimálně stejně dobře jako software tvého počítače.
Zákon cenového šoku
Jediná funkce, kterou u tvého telefonu nevyužíváš, tvoří 50% jeho ceny.
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Montážní časový paradox
Rozebrat mobil trvá deset minut, smontovat přístroj do původní podoby
a funkčnosti trvá deset měsíců.
Dodatek montážního časového paradoxu
A potom se teprve ukáže, kolik součástek ještě zůstalo „navíc“.
Barnumův zákon
Uvedení nabízených funkcí telefonu v reklamním letáku neznamená,
že dotyčný přístroj zmíněnými funkcemi disponuje, nýbrž že by jimi
mohl disponovat.
Housing axiomy
Výměnný kryt tvého telefonu má následující vlastnosti:
1) lícování nového krytu je zbožným přáním
2) originalita je po shlédnutí mobilů dvaceti tvých přátel pustou
naivitou
3) trvanlivost a minimální otěr je úryvkem ze sci-fi
4) nehorázná cena krytu je realitou.
Lingvistická poučka
Univerzálními celosvětovými termíny pro ovládání mobilního telefonu
jsou „shit“ a „oh, no!“
Zákon relativních potřeb
Pokud jsi přesvědčen, že libovolné telefonní číslo z paměti tvého mobilu
už nikdy nebude k užitku, budeš je nutně potřebovat do deseti minut
po vymazání.
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Maxův zákon
Odmítnutý telefonát není zbytečný – na rozdíl od volaného má
záznamová schránka vždy příjemný hlas, netrpí výkyvy nálady a
ochotně pro tebe udělá, co může.
I. pravidlo maskované lži
Nekvalitní mobil vypadá stejně kvalitně jako kvalitní.
II. pravidlo maskované lži
Nekvalitní mobil zpočátku funguje stejně kvalitně jako kvalitní mobil.
III. pravidlo maskované lži
Nedostatky nekvalitního mobilu se projeví týden před skončení záruky,
která se ovšem na tento typ závad nevztahuje.
IV. pravidlo maskované lži
U kvalitního mobilu se záruka na stejné nedostatky vztahuje, takže se
projeví až druhý den po jejím skončení.
Zákon zvrácené posloupnosti
Pokud je hovor skutečně naléhavý, byl posledním vhodným termínem
pro jeho uskutečnění včerejšek.
Dodatek zákona zvrácené posloupnosti
Je-li vhodným termínem i dnešek, nic ti nebrání odložit hovor na zítřek.
Zákon inovačního tajemství
Ovládání mobilů je výrobci systematicky komplikováno tak, aby se
nakonec stalo jedinou činností majitelů telefonů.
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Zákon prosperity servisů
Je-li finančně výhodnější vyhodit porouchaný mobil a zakoupit nový
přístroj, servisní opravna vynaloží všechny síly, aby tě dohnala
k objednávce opravy.
Pravidlo ztráty zisku
Vyskytne-li se na tvém kreditu několik neprovolaných jednotek,
protelefonuješ je naprosto zbytečnými hovory.
Poppiho zákon
Oblast pokrytí signálem končí před prahem tvého domu.
Valizziho zákon
Čím déle vydržíš naslouchat hlášení: „Okamžik prosím, volaný účastník
právě telefonuje,“ tím větší je šance, že voláš na nesprávné číslo.
Zákony firemní filtrace
1. Nejupovídanější sekretářka zvedá telefony u nejdůležitější osoby ve
firmě.
2. S přechodem funkcí na novou nejdůležitější osobu přechází i
nejupovídanější sekretářka.
3. Pakliže sekretářka odchází do důchodu, zastoupí ji její dcera.
Axiom nepřímé úměrnosti
Příjemné hovory ubíhají závratnou rychlostí, nepříjemné trvají celou
věčnost.
Vánoční postulát
Není nic pravděpodobnějšího, než že jedna osoba dostane pod
stromečkem dva mobilní telefony, přičemž tebou věnovaný přístroj je
evidentně lacinější.
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Carlosův zákon
Potřebuješ-li si vzpomenout, proč vlastně volanému telefonuješ, stačí
ukončit hovor.
Zákon nekompletní nabídky
U nejlákavějšího telefonu z celého výkladu není uvedena cena.
Dodatek zákona nekompletní nabídky
V okamžiku, kdy ti prodavač sdělí cenu, přestává být telefon
nejlákavějším.
Karosa axiom
Je vyloučeno, aby výrobce autobusů počítal ve svých projektech
s něčím tak extrémním, jako je telefonování cestujících v průběhu jízdy.
Peshkův dodatek Karosa xiomu
Tvůj telefonát v autobusu bude po kratším intermezzu s řidičem
pokračovat na chodníku u nejbližší zastávky.
Camelův zákon
Pokud držíš v jedné ruce cigaretu, ve druhé mobil a ozve se zazvonění,
pečlivě si rozmysli, kterou ruku přikládáš k uchu.
Zedův zákon
Vyčerpání všech možností nastavení tvého mobilu neznamená, že
nalezneš stav, kdy se tvůj přístroj chová v souladu s manuálem.
Calverův zákon
Devadesát procent majitelů mobilních telefonů se považuje za zkušené
uživatele.
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Zákon odhalené pravdy
Nestíratelný pudr ztrácí svůj přívlastek v okamžiku kontaktu tváře
s mobilem.
Zákony obchodní strategie
Všechny špatné vlastnosti telefonu zavinil výrobce.
Na všechny dobré vlastnosti telefonu přišel sám uživatel.
Obojí před uživatelem zatajil prodejce.
Zákon věkové diferenciace trestu
Trest zabavení nejoblíbenějšího medvídka je třeba včas nahradit trestem
zabavení mobilního telefonu.
Dodatek zákona věkové diferenciace trestu
Optimální doba pro „včas“ se nyní nachází přibližně ve věku 7 let dítěte
a nadále vytrvale klesá.
Definitivní hranice zákona věkové diferenciace trestu
Až bude na trh uveden mobil integrovaný v dudlíku, ztratí medvídci svůj
výchovný smysl.
Pravidla destrukce rodičovské naivity
1. Pevná víra v neodhalitelnost hesla blokujícího užívání tvého mobilu
bude tvým dítětem rozmetána v průběhu několika minut.
2. Pevné rozhodnutí nepřekročit stanovený měsíční limit bude
rozmetáno v průběhu několika následujících hodin, než se tvému mobilu
vybijí baterie.
3. Promluv si se svými dětmi před koupí jejich prvního mobilu. Je
pravděpodobné, že vaše příští hovory budou procházet mikrofonem a
sluchátkem.
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Zákony domácí telefonní blamáže
1. Tři minuty poté, co přijde na návštěvu delegace příbuzných, máš
půlhodinový důležitý hovor.
2. Poté, co tvým neustálým telefonováním pobouřené příbuzenstvo
odejde, mobil dva dny ani nepípne.
Zákon geografické deprese
Čím důležitější telefonát očekáváš, tím složitější a komplikovanější je
cesta k nejbližšímu místu pokrytému signálem.
Crash-Pilníkův zákon
Všechny displeje se časem poškrábou. Displej tvého mobilu se
poškrábe jako první.
Duální axiom nutnosti
1. Pokud si svůj mobil vezmeš na čtrnáctidenní dovolenou, nebudeš
mít ani jedenkrát důvod telefonovat.
2. Pokud si svůj mobil nevezmeš na půlhodinovou vycházku, budou tě
celou cestu pronásledovat myšlenky, komu bys měl okamžitě zavolat.
Markův dodatek k 1.bodu Duálního axiomu nutnosti
Poslední den dovolené nevydržíš a aspoň jednou zavoláš do práce.
Po půlhodinovém popisování zážitků si vzpomeneš na tarify
mezinárodního roamingu.
Postulát rodičovské deprese
Tvoje batole spolehlivě najde to nejhorší místo pro ukrytí tvého mobilu.
Lexin dodatek k postulátu rodičovské deprese
Pokud pečlivě schováš všechny otevřené marmelády, paštiky, plechovky
s lepidlem a nádoby s barvou, nutíš dítě k poslední dobré schovávačce:
spláchnutí do záchoda.
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Longův SMS axiom
Maximálně povolená délka SMS je o jeden znak kratší než potřebuješ
napsat.
Charlieho dodatek Longova SMS axiomu
Pokud po dlouhém uvažování vynecháš jedno slovo, okamžitě zjistíš,
že jsi jiné slovo předtím zapomněl napsat.
Zákony myšlenkové kolize
1. Pokud při posílání dopisu hledáš na poštovní schránce tlačítko
„Odeslat“, není něco v pořádku.
2. Pokud hledáš pouze tlačítko „Uložit“, není to žádný důvod
k optimismu.
Luckovy zákony
Tvé nové pouzdro na mobil zavěšené frajersky u pasu bude mít dva
efekty:
1. Zjistíš, kolik dalších frajerů již existuje
2. Při nejbližším povolení opasku na toaletě skončí mobil v míse.
Zákony mobilní schválnosti
Tvůj mobil zaručeně zazvoní právě, když:
1. Tvoje batole po pěti hodinách křiku konečně usnulo.
2. Tvůj nadřízený zahájil svůj projev.
3. Jste uprostřed romantického milování.
4. Kněz požádal pozůstalé o minutu ticha.
5. Celé divadlo napjatě sleduje rozjímajícího Hamleta.
6. Co šestihodinovém číhání pod postelí konečně vstoupila tvoje
manželka v doporovodu cizího chlapa.
7. Soudce pozorně naslouchá závěrečné řeči tvého obhájce.
8. Ošetřující personál uvěřil tvému slibu, žes před vstupem na oddělení
vypnul mobil.
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Optimistický teorém teenagerů
SMS za korunu je skoro zadarmo.
Pesimistický teorém rodičů
Pětsetkrát „skoro zadarmo“ rovná se pětistovka měsíčně.
Zákon firemní strategie
Den poté, co si koupíš vlastní mobil, ti tvůj nadřízený schválí přidělení
služebního telefonu.
Marketingový zákon
Kvalita mobilu a pestrobarevnost krabice, ve které je zabalen, nemají
nejmenší souvislosti.
Libidiho paradox
Čím je hovor delší, tím ti připadá kratší.
Shockovo objasnění Libidiho paradoxu
Podstatu paradoxu spolehlivě odhalí účet za hovorné.
Zákon technologické dědičnosti
Čím horší je chyba nového modelu telefonu, tím větší je šance, že se
objeví i u další generace přístrojů.
Brickiho zákon
Upgrade neznamená nahrazení chybné funkce bezchybnou, nýbrž
nahrazení chybné funkce jinou chybnou funkcí, u které však chyba
není tolik rozeznatelná.
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Zákon skryté pravdy o spolehlivosti telefonní sítě
Síť funguje bez nejmenší chybičky každé třetí úterý v dubnu, pokud
ovšem neprší, nesněží, nefouká vítr či nepanují jiné, zcela nepřípustné
provozní podmínky.
Huddova poznámka
Je poněkud paradoxní, pokud si potřebujete pořídit telefon a jedinou
možností je telefonická objednávka.
Zákon eskalace neslužebních hovorů
Při opatrném postupném zvyšování provolaných částek lze po
dostatečně dlouhé době protelefonovat na účet firmy neuvěřitelné sumy.
Zákon dlouhých čísel
Pokud si nejsi jist, kolik shodných cifer vlastně obsahuje volané číslo
na svém konci, dvě tři číslice navíc nic nezkazí.
Axiom pozdního objevu
Dlouho marně hledaný přístroj nalezneš ihned poté, co sis zakoupil
nový přístroj.
Zákon marketingové deprese
Pokud si po dlouhém zvažování koupíš značně drahý mobil, bude právě
tento model od následujícího dne výrazně zlevněn.
Poruchové axiomy
Základní funkcí každého telefonu je skrytá závada.
Tvůj mobil má mimořádně mnoho základních funkcí.
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Freudův telefonní axiom
Psychickou závislost na neustálém telefonování lze vyřešit telefonátem
psychiatrovi.
Jedenácté přikázání
Neodmítneš hovor bližního svého.
Zákon dokonalého návodu
Délka odstavce v manuálu je nepřímo úměrná důležitosti popisované
funkce.
Zákony duální kolize
1. Dva nejdůležitější hovory dne přicházejí zásadně ve stejný čas.
2. Pokud je jen jeden nejdůležitější hovor, přichází pět sekund před ním
jiný, naprosto nedůležitý hovor.
Hektorův zákon
Každý výrobce v návodu tvrdí, že telefon snese i nejnáročnější provozní
podmínky.
První upřesnění Hektorova zákona
Rozsah pojmu „nejnáročnější provozní podmínky“ je uveden tím
nejmenším písmem na zadní straně manuálu.
Druhé upřesnění Hektorova zákona
Nepochybně se ti při první příležitosti podaří tyto podmínky překročit,
za což se přístroj odmění pestrou škálou poruch nepodléhajících záruce.

Strana 40 nebo tak nějak

Trolleybus - Myrphyho mobil

Zákon náhodného zásahu
Pokud si při vytáčení čísla nejsi jist jednou číslicí, vždy zvolíš nesprávnou
variantu.
Praktický dodatek zákona náhodného zásahu
A to celé nejméně devětkrát.
Axiom historické reminiscence
Totální chaos existoval i v dobách, kdy ještě nedocházelo k výpadkům
sítě.
Postulát falešné solidarity
Ti, kdo se nejvíce vzpírají zavolat, mají služební telefon.
Axiom loajálního zaměstnance
Nikdy nesmíš provolat více než tvůj nadřízený.
Zákony časové diskontinuity
1. Vyřizováním čím dál většího počtu jednání po telefonu šetříš čím dál
více času.
2. V konečné fázi trávíš veškerý čas telefonováním.
Ratflyův zákon
Nikdy nevolej někam, kam za tebe může zavolat někdo jiný.
Zákon elektrické inteligence
Pravděpodobnost výpadku sítě je přímo úměrná důležitosti telefonátu.
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Pastorův axiom
Elementárním omylem představ o spolehlivosti telefonní sítě je víra
v reálnou existenci pojmu „spolehlivost.“
Zákon nedělitelné reality
Neoddělitelnou součástí telefonního hovoru je výpadek spojení.
Přísloví na závěr
Kdo chce kam, zavolej mu tam.
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