
putovní výstava

Retrogaming

Počátky osobních počítačů u nás

Regionální muzeum v Litomyšli (www.rml.cz) nabízí interaktivní putovní výstavu historických 

počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od počátků po polovinu 90. let 20. století.

Největší pozornost je věnována počítačovým hrám a domácím počítačům a konzolím z 80. let –

československým i zahraničním. Jednotlivé exponáty jsou představovány přístupnou formou –

nezbytné technické informace doplňují různé zajímavosti. Návštěvník se seznámí také s herními 

hity, s dobovými herními časopisy, s problematikou pirátství apod.

Součástí výstavy je „pařanské doupě“ – herna s historickými počítači, herním automatem

i s moderními PC s emulátory. Pamětníci si mohou připomenout ve své době populární hry –

od Pac-Mana nebo Space Invaders přes Prince of Persia po Cannon Fodder nebo Street

Fighter II. Řada her si zachovala svoji hratelnost dodnes, a tak si i ti nejmladší návštěvníci, zvyklí

na dokonalou grafiku a zvuk, s chutí zahrají Dynablaster, Lemmings nebo Vroom.



Obsah výstavy

9 závěsných panelů o historii výpočetní techniky:

počátky, IBM, Atari, Commodore, Apple, Sinclair, československé počítače, herní konzole, ostatní

Počítače a konzole (je možné přizpůsobit podle prostor vystavovatele):

československé počítače IQ 151, PMD 85-3, Tesla PP 06, Didaktik Gama, Didaktik M

terminál Tesla CM 7202

Sinclair ZX81, Sinclair ZX Spectrum

Atari 800XL, Atari 800XE, Atari 520 STfm

Commodore C64, Commodore C128D, Commodore Amiga 500

Schneider CPC 464

Sharp MZ-821

Compaq Presario 425

přenosné počítače Epson HX-20, Atari Portfolio, Olivetti Quaderno PT-XT-20

herní konzole Audio Sonic PP 940, Atari 2600, Nintendo NES, Sega Mega Drive

kapesní herní konzole Elektronika IM, Nintendo Game Boy, Atari Lynx

a jiné

Časopisy, literatura, součástky (mikro-, mini- i sálových počítačů) a jiné

11 závěsných panelů o historii počítačových her:

první hry, plošinovky, střílečky, bojovky a FPS (doomovky), adventury, RPG (hry na hrdiny),

strategie, letecké simulátory, závodní hry, sportovní hry, logické a postřehové hry

10 herních plakátů do klipů 70x50 cm

Herna (je možné přizpůsobit podle prostor vystavovatele):

herní automat se hrou Street Fighter II

Atari Flashback 4

Sinclair ZX Spectrum +2

Atari 1040 STE

5 počítačů s emulátory (GOG, Amiga Forever, C64 Forever)



Rezervace

Kontaktní osoba:

Petr Chaloupka, chaloupka@rml.cz, 605 508 753

Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9

Litomyšl 570 01

info@rml.cz

461 615 287

Volné termíny naleznete na stránce http://www.rml.cz/cs/informace/pro-muzea/retrogaming.html

Půjčovné 25 000 Kč do roku 2016, 35 000 Kč od roku 2017 – v ceně je zahrnuto:

Práce kurátora výstavy – pomoc s instalací výstavy a zaškolení obsluhy (jeden den)

a přezkoušení funkčnosti, převzetí a pomoc s balením (jeden den), cestovné, stravné, konzultace 

v průběhu výstavy.

Škody na půjčených věcech způsobené opotřebením – jedná se o starou techniku, která může 

během výstavy „dožít“ (náhradní počítače jsou připraveny – na chod výstavy nemají případné 

poruchy vliv).

(Za tuto cenu je maximální doba půjčení tři měsíce.)




