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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI
VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI
NA ROK 2017
Rok 2017 bude v muzeu poznamenán předpokládaným snížením návštěvnosti
v důsledku rozsáhlé rekonstrukce prostor v okolí muzea, která předpokládá, že se do muzea
nedostanou během hlavní sezony především školní výpravy (bude mimo provoz tramvajová
trať).
V areálu zámku a parku v Čechách pod Kosířem očekáváme mírný pokles
návštěvnosti zámecké expozice, která byla v roce 2016 otevřena, a tudíž zaznamenala velkou
návštěvnost.
Péče o sbírky VMO je nadále poznamenaná nevyhovujícími podmínkami depozitářů.
Jako nereálné se jeví dokončení předepsané inventury u sbírky archeologie a zároveň je u
některých sbírek velmi komplikovaná badatelská činnost.
Rok 2017 bude pro muzeum významný vzhledem k výročí císařovny Marie Terezie, a
proto v tomto roce plánujeme ve spolupráci s městem a krajem její výstavu, nicméně stěžejní
výstavou v roce 2017 bude výstava organizovaná PÚ VMO pod názvem Milování v přírodě.
V roce 2017 se rovněž VMO bude podílet na spolupráci se zahraničními i českými
institucemi, např. výstava Marie Terezie ve Vídni v Schönbrunnu.
Velkým problémem v roce 2017 je rovněž uzavřený parkán budovy, kde nemůže být
zpřístupněna expozice ohrožených druhů rostlin. Tento parkán nejsme schopni otevřít dříve,
než bude dokončena oprava střechy.
Samostatným problémem je pak zámecký park v ČPK, kde je nutné projednat
s vedením OK koncepci jeho dalšího využití (např. zpoplatnění parku), revitalizace rybníků,
využití přízemí zámku apod.
Stěžejním úkolem pro VMO zůstává i nadále péče o sbírkové předměty, kterých má
VMO více než 2 miliony ks, odborná činnost, kdy nám značně narůstá počet zápůjček a počet
badatelských úkonů, a spolupráce se školami, tedy především edukační činnost. Velkým
problémem je i marketingová a propagační činnost, kde se jeví nutnost přijmout pro tuto
oblast jednoho pracovníka pro zámek v ČPK.

Břetislav Holásek
ředitel VMO
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Hlavní aktivity muzea pro rok 2017:
-

dokončení rekonstrukce další etapy na zámku v ČPK, včetně nového vstupu do
parku
dokončení rekonstrukce domku správce v ČPK
odborná sbírková činnost
výstavní činnost
edukační a kulturně-výchovná činnost
pokračování v rekonstrukci a budování Zemědělského muzea v ABL
oprava krovů a parkánu na hlavní budově VMO
péče o zámecký park v ČPK (nutné prořezy stromů) a park v ABL
zpřístupnění přízemí zámku v ČPK

Péče o stálé expozice v kraji
Nadále se budeme podílet na budování a odborném dohledu nově otevřených expozic ze
sbírek VMO:
- Šternberk
- expozice města v augustiniánském klášteře
- Expozice času
- Uničov – expozice města
- Drahanovice – Černá věž
- Olomouc – expozice orloje na Radnici města

Základní problémy k řešení po roce 2017:
-

konečná náhrada depozitáře v Chudobíně a budově VMO v Olomouci
stálý podstav kurátorů jednotlivých sbírek
rekonstrukce a další provoz zámku ČPK, včetně personálního obsazení a
potřebných finančních nákladů na provoz a dokončení rekonstrukce
zajistit prostředky na nákup sbírkových předmětů
zaměření na propagaci a marketing a podporu návštěvnosti muzea
péče o oba parky - ČPK a ABL
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NÁVRH HLAVNÍHO PLÁNU INVESTIC NA ROK 2017

1.

Arboretum Bílá Lhota - zázemí a Zemědělská expozice - další etapa

2.

Didaktická expozice Příroda OK

3.

Galerie osobností Olomouckého kraje – rozšíření

4.

Rekonstrukce krovů na budově VMO a Oprava římsy parkánu

5.

Rekonstrukce sálu Václava III.

6.

Nová vstupní brána na zámku v ČPK

7.

Rekonstrukce střechy na zámku v ČPK

8.

Dokončení rekonstrukce domu správce na zámku v ČPK

9.

Oprava betonového mostku v ABL

10. Rekonstrukce kotelny VMO
11. Nové vybavení HW a SW pro hlídací službu VMO
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI HISTORICKÉHO ÚSTAVU VMO

Činnost v rámci společenskovědní části sbírky
– Pokračování v práci na novém ukládání sbírkových předmětů a celkové inventarizaci
jednotlivých podsbírek v depozitární budově VMO (Denisova 30). Jedná se zejména o
podsbírky (Archeologie, Etnografie, Numismatika, Historický archiv).
– Provádění oprav a doplňování Centrální evidence sbírek MK ČR a muzejní evidence I.
i II. stupně, tak aby se dodržel zákonem stanovený limit celkové inventury sbírky
VMO v roce 2018.
– Doplnění sbírkového fondu v rámci činnosti Poradního sboru pro sbírkotvornou
činnost.
Externí restaurování sbírkových předmětů
– Obraz J. I. Sadlera, Předání klíčů sv. Petrovi.
– Restaurování šlechtických šatů a doplňků z podsbírky Etnografie (3 ks)
– Restaurování truhlice a komody z podsbírky Věda, technika, průmyslová výroba (2
ks)
– Restaurování lidového nábytku z podsbírky Etnografie (2 ks)
– Základní ošetření a ozáření nábytku z podsbírky Úmělecký průmysl a Etnografie (20
ks)
Publikační činnost
– Odborní pracovníci HÚ budou v souladu s vnitřními výzkumnými úkoly připravovat a
publikovat texty pro odborná periodika i populárně naučná média
– Vydání čísla 314 Zpráv Vlastivědného muzea v Olomouci.
Dlouhodobé výstavní projekty
– Otevření expozice Herbarium
– Příprava projektu expozice Zemědělského muzea
– Příprava reinstalace expozice Olomouc – 15. století města
Krátkodobé výstavní akce
– Historická jízdní kola (zámek Čechy pod Kosířem)
– Iustitia et Clementia / Marie Terezie (1717–1780), jediná žena na českém trůně
– Julius Pelikán
– 150 let Slovanského gymnázia Olomouc
– Betlémy a jejich tvorba v olomouckém regionu
Spolupráce s Univerzitou Palackého a dalšími vědeckými pracovišti
– Garantování výuky formou exkurzí a seminářů (Katedra dějin umění, Katedra
historie).
Centrum pro tradiční lidovou kulturu
– činnost centra bude zahrnovat terénní výzkum jevů tradiční lidové kultury a prezentaci
dosažených výsledků na odborných seminářích a konferencích v souladu s platnou
metodikou MK ČR.
– Terénní výzkum nemateriálního kulturního statku Ježíšovy matičky na Olomoucku.
– Přípravné práce na výstavě Na krále matičko, na krále.
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Pracoviště fotoarchivu VMO
- Balení negativů do odkyselených obálek a boxů, ukládání do kartoték, revize stavu.
- Třídění fotodokumentace v digitálním archivu, doplňování metadat k jednotlivým
snímkům, zápis snímků do programu Demus, průběžné doplňování nových přírůstků.
- Terénní fotodokumentace stavebního vývoje a proměn Olomouce a dle možností
rovněž jednotlivých obcí olomouckého kraje - ve spolupráci s fotografem VMO.
Přednášky
– Vykonávání přednáškové činnosti pro Univerzitu 3. věku a VSMO
Účast na konferencích, seminářích a workshopech
- Komise regionální historie Moravy a Slezska (PhDr. Podolský, Mgr. Zdražil, Mgr.
Urban)
- Mezinárodní numismatická konference, Brno (PhDr. Hradil)
- Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2016 (Mgr. Hlubek)
- 48. ročník mezinárodní konference archeologie středověku (Mgr. Hlubek)
- Forum Archaeologiae Post-mediaevalis, Praha (Mgr. Hlubek)
- Lidová kultura na Hané (Mgr. Urban)
- Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě (Mgr. Jakůbková)
Interní úkoly jednotlivých pracovníků HÚ VMO (2016)
- Českoslovenští legionáři v kontextu sbírky novodobých dějin VMO (PhDr. Podolský)
- Rakouské vojenské palné zbraně ve sbírce militaria VMO (PhDr. Podolský)
- Příprava edice dopisů Františka Josefa hraběte Silva-Tarouca (Mgr. Šrek)
- Zpracování souboru středověkých až raně novověkých komorových kachlů z Litovle
(Mgr. Hlubek)
- Staré mapy, atlasy a glóby v podsbírce Kartografie Vlastivědného muzea v Olomouci
(Mgr. Urban)
- Zpracování bibliografie časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (Mgr.
Urban)
- Nálezy antických a středověkých mincí ve sbírce VMO (PhDr. Hradil)
- Historické pohlednice Olomouce (Mgr. Jakůbková)
- Olomoucký fotograf Eduard Bubeník (Mgr. Jakůbková)
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NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO ÚSTAVU VMO
PRIORITY
- příprava a realizace části didaktické expozice Příroda ČR na chodbě ve 2. patře VMO
- vybudování nové expozice Ohrožené druhy rostlin na východním parkánu VMO
(v současnosti v atriu VMO)
- redakční příprava vydání přírodovědné řady Zpráv VMO č. 313 (2017) – Mgr. V.
Dvořák
- sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK
- koordinace celorepublikového mapování výskytu ohroženého plcha velkého
- Regionální výzkum Heteroptera / Mgr. V. Dvořák
- průzkum vodních rostlin v OK / Mgr. V. Hlinická
- vytvoření nové databáze pro BSOD / Mgr. V. Hlinická
- dovybavení herbáře a badatelny pro vhodné podmínky k badatelským činnostem
- spolupráce s PřF UP se zapojením studentů VŠ do činnosti muzea (odborné praxe,
bakalářské a diplomové práce)
- spolupráce s VSMO
- spolupráce s institucemi přírodovědného zaměření: Správy CHKO, ČBS,
přírodovědecké fakulty v ČR a SR
PÉČE O SBÍRKY
- externí desinsekce sbírek (plynování)
- profylaxe fondů entomologie a zoologie paradichlorbenzenem, nové krabice pro
ukládání sbírkových předmětů pomocí HCH
- doplňování sbírkových fondů PÚ: terénní práce a sběry; nákupy
- 10 % inventarizace sbírkových předmětů v každé podsbírce
- zápis do CES dle zákona
- postupné převedení hromadné evidence podsbírek Bryophyta a Lichenes na kusovou
evidenci / Mgr. V. Dvořák
- postupné zpracování rozsáhlé entomologické sbírky Ing. Paláska do sbírkových fondů
VMO / Mgr. M. Krist, Ph.D.
- pokračování tvorby nově vznikající sbírky Heteroptera + zápis do DEMUSu / Mgr. M.
Krist, Ph.D.
- zpracování dílčí části sbírky V. Langa – spodnokarbonští gastropodi / Mgr. T.
Lehotský, Ph.D.
- pokračování na reorganizaci paleontologické podsbírky a vytvoření lokační knihy /
Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
- postupné vytváření nových karet sbírkových předmětů v paleontologické podsbírce /
Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
- fotografování sbírkových předmětů paleontologické sbírky / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
- postupné odstraňování nedostatků ve fondech způsobených v dřívějších obdobích –
všechny podsbírky
- dokončení systematického uspořádání mykologické podsbírky – pro její další rozšíření
- chov kožojedů pro doplnění osteologické sbírky obratlovců
VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A ODBORNÁ ČINNOST
- základní výzkum přírodních poměrů Olomouckého kraje
- sledování změn přírodních poměrů přírodovědných lokalit OK
- kompletace vědeckých poznatků na přírodovědných objektech OK v oborech PÚ

7

-

-

postupné odborné zpracovávání materiálů ve sbírkových fondech
spolupráce s ČBS, AOPK ČR a ČSOP, s přírodovědec. fakultami – UP, MU i JU
projekt GAČR (13-06451S, spoluřešitelé – pracoviště entomologie a zoologie):
Propojení fází ročního cyklu: význam sezónních interakcí pro ekologii tažných ptáků
spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem při validaci mapování
historických povrchových těžeben nerostných surovin (Ing. Z. Bažant)
regionální faunistický výzkum Heteroptera / Mgr. M. Krist, Ph.D.
Mateřské efekty a pohlavní výběr u rodu Ficedula / Mgr. M. Krist, Ph.D.
Určování paternity a genů zodpovědných za roční cykly u lejska bělokrkého / Mgr. M.
Krist, Ph.D. ve spolupráci s PřF UK (Laboratoř pro výzkum biodiverzity)
paleontologie a fosilní stopy Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku / Mgr. T.
Lehotský, Ph.D.
fosilní gastropodi myslejovického souvrství / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
dokumentace paleontologických lokalit v terénu – především souvisejících se sbírkou
Veleslava Langa / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
výzkum spodnokarbonských fosilií moravického souvrství Nízkého Jeseníku / Mgr. T.
Lehotský, Ph.D.
paleontologie jurského vápence u Skaličky / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
paleontologické lokality mořského miocénu na Moravě / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
průzkum důlních děl v Olomouckém kraji / Ing. P. Novotný
revize stavu mineralogických lokalit v Olomouckém kraji / Ing. P. Novotný
vyhledávání a dokumentace reliktů historických důlních děl v hřebenové části Hrubého
Jeseníku; spolupráce se Správou CHKO Jeseníky / Ing. P. Novotný
záchranné sběry v rámci realizace zajišťování starých důlních děl; spolupráce s CHKO
Jeseníky / Ing. P. Novotný
spolupráce s VŠCHT a UP na řešení mezioborového grantu NAKI II DG16P02B030
(2016–2019): České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence,
průzkumy a restaurování / Mgr. V. Dvořák
Bryofloristika – vyhledávání významných mikrolokalit typických pro vybrané zástupce
nižších rostlin se statutem ohrožení / Mgr. V. Dvořák
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno – výzkum kokcidií u plchů v Nízkém
Jeseníku / Mgr. P. Adamík, Ph.D.

ZAHRANIČNÍ VĚCDECKO – VÝZKUMNÁ ČINNOST
- pracoviště entomologie:
o Department of Animal & Plant Sciences, University of Sheffield, UK: Studium
mezipopulační genetické variability sýkory koňadry
o Department of Biology, Norwegian University of Science and Technology,
Norsko: Studium populační dynamiky dutinových pěvců
- pracoviště zoologie:
o spolupráce na výzkumu migrace pěvců pomoci geolokátorů, Schweizerische
Vogelwarte Sempach, Švýcarsko
o spolupráce na výzkumu ptačí malárie, Bulharská akademie věd Sofie,
Bulharsko
PREZENTACE A PUBLIKACE
- odborné články z výsledků vědecko-výzkumné činnosti pracovišť PÚ
- impaktovaný článek v časopise Preslia, recenzované články floristické povahy, podíl na
přípravě nového Klíče ke květeně ČR (Academia Praha) / Mgr. V. Dvořák
- impaktovaný článek pro zahraniční časopis / Mgr. M. Krist, Ph.D.
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-

prezentace činnosti BSOD

EDIČNÍ ČINNOST
- pracoviště zoologie: redakční rada časopis Sylvia – Česká společnost ornitologická
- pracoviště paleontologie:
o redakční rada časopisu Studie Muzea Prostějovska
o Klub příznivců Moravského divadla v Olomouci (člen výboru)
KONFERENCE A SEMINÁŘE
- konference International Dormice Conference, Liege, Belgie, září 2017
- Česko – Slovensko – polský paleontologický seminář 2017 / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
- konference Moravskoslezské paleozoikum 2017 Brno / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
- Kroužkovací aktiv Národního muzea Praha
- setkání muzejních botaniků (AMG)
- floristické kurzy (pořádané ČSOP, ČBS)
- jarní a podzimní bryo-lichenologické dny / Mgr. V. Dvořák
- determinační kurzy mechorostů / Mgr. V. Dvořák
- sběrová expedice (Výzkumný ústav pícninářský, Výzkumný ústav rostlinné výroby)
- oborové semináře pořádané AMG, AOPK, ČBS, ČSOP apod.
EXPOZICE A VÝSTAVY
- postupné vybudování didaktické přírodovědné expozice
- spolupráce s HÚ na přípravě expozice Barokní herbárium
- vybudování nové expozice Ohrožené druhy rostlin na východním parkánu VMO
- výstava: Na čem (se) smaží Indonésie / Mgr. V. Hlinická
- výstava: Milování v přírodě / Mgr. P. Adamík, Ph.D. + Mgr. M. Krist, Ph.D.
- výstava: Tajemné proměny hornin devonu / Ing. P. Novotný, Ing. Z. Bažant
- instalace výstavy Zkameněliny: archiv života v Turnově / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
- instalace výstavy Sopky v geologické historii Moravy a Slezska v Bruntále Mgr. T.
Lehotský, Ph.D.
- příprava nové výstavy věnované paleobotanice Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
- mimooborová výstava: Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech
1945-1989 (Muzeum umění, Divadlo hudby) / Mgr. V. Dvořák
DÍLNY A EXKURZE VLASTNÍ
- Muzejní noc – odborné komentované prohlídky
- vedení exkurze s geologickou tématikou pro veřejnost – jaro a podzim 2017 / Mgr. T.
Lehotský, Ph.D.
- organizace a supervize krajského kola Geologické olympiády / Mgr. T. Lehotský,
Ph.D.
- podíl na organizaci Biologické olympiády / Mgr. V. Dvořák
MUZEJNÍ PEDAGOGIKA
- konzultační činnost při přípravě přírodovědných aktivit
VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
- determinační semináře pořádané AMG, ČBS a AOPK
- průběžné vzdělávaní v determinaci ptačích malárií s odborníky z Institute of
Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences
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-

dokončení rigorózního řízení obhajoba rigorózní práce: Taxonomie a etologická
charakteristika fosilních stop moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní
karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu) / Mgr. T. Lehotský, Ph.D.
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Čechy pod Kosířem - hlavní úkoly:
1. Zámecký park Čechy pod Kosířem
-

bezpečnostní ořez vytipovaných dřevin a kácení
jarní prořezávka, odstranění náletových dřevin
ořez suchých větví
ořez jmelí
výsadby dřevin za vykácené stromy
stříhání živých plotů a tvarovaných dřevin
pravidelné vyvážení odpadkových košů
údržba mechanizace, opravy, popř. zajištění oprav

2. Zámek a oranžerie a další stavby Čechy pod Kosířem
-

zajišťování svateb a akcí na zámku a v parku
údržba budov, včetně provozu oranžerie
podíl na akcích ostatních subjektů (podpora zajištění)
aktivity spojené s kompletní rekonstrukcí zámku
zprovoznění vyhlídkové věže

Zámecký areál Čechy pod Kosířem prochází postupnou rekonstrukcí již od roku 2011. Do
konce roku 2016 byly rekonstruovány nebo započala rekonstrukce:
a) zámecká oranžérie a její okolí (tzv. partery) – využití: svatby, rauty, kulturní akce
b) kanalizační síť v okolí zámku
c) revitalizace parku – kácení, ořezy
c) 2. nadzemní podlaží jižního křídla (zámecká expozice) a západního křídla
(Filmová expozice Zdeňka a Jana Svěrákových)
d) 1. nadzemní podlaží jižního křídla a západního křídla – využití v jednání:
archeologie/kavárna/expoziční prostory/kanceláře
e) Mánesův altán – využití v jednání: svatby, Mánesův ateliér (expozice)
f) Červená věž – využití: rozhledna, součást trasy komentované prohlídky parku
g) zámecké parkoviště – využití: výhoda blízkosti oranžérie, akce zámku, svatby
apod.
h) dům správce – využití: byt kastelána, denní místnost pro zaměstnance, centrála
zabezpečení objektu

Arboretum Bílá Lhota - hlavní úkoly
-

Pokračování v rekonstrukci Zemědělského muzea
oprava zahradnické techniky
kácení povolených dřevin
likvidace větví a dřeva po plánovaném kácení
pořez dřeva na topení
jarní prořezávka, zmlazení keřů v parku
11

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI ÚTVARU VNĚJŠÍCH VZTAHŮ VMO
‒ realizace krátkodobých výstav dle plánu na rok 2017 (výtvarné řešení a architektonické
řešení, PR a reklamní kampaň s důrazem na stěžejní výstavy roku Milování v přírodě,
Hedvábná cesta)
‒ komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a
hromadným sdělovacím prostředkům, rozvoj aktivit na sociálních sítích - FCB, Instagramu aj.
‒ zajišťování kulturního programu vernisáží a reprezentačních akcí muzea
‒ poskytování poradenského servisu z oblasti PR odborným pracovníkům
‒ příprava propagačních tiskovin VMO, sledování nových trendů v prezentační oblasti
‒ údržba stálých expozic
- zhotovování fotodokumentace dle potřeb odborných pracovníků a útvaru vnějších vztahů
‒ práce na rozšíření expozice Z. a J. Svěrákových, práce na instalaci závěsných systémů ve
výstavních prostorách zámku Čechy pod Kosířem
‒ spolupráce se školami – zaměřená na žáky a studenty MŠ, ZŠ, SŠ (samoobslužné a
lektorované edukační programy dle RVP, doprovodné edukační programy (soutěže,
workshopy, výtvarné dílny, konzultace interaktivních prvků) dle aktuální nabídky výstav
VMO
‒ spolupráce s VŠ školami – pokračování v započatém zapojení edukačního oddělení do
výuky studentů na VŠ – zejména studentů PdF / obor muzejní pedagogika (odborné praxe a
studentské práce – tvorba interaktivních prvků,…)
‒ spolupráce s pedagogy – organizace, spolutvorba seminářů a přednášek určených pro
pedagogy (odborná tématika, prezentace edukační činnosti VMO a další)
- prezentace muzea jako příjemného komunitního místa pro širokou veřejnost: tvorba
průvodců, pracovních listů, edukačních prvků k expozicím a výstavám i mimo výstavní
prostory (i s ohledem na rodiny s dětmi, seniory, znevýhodněné občany).
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PLÁN VÝSTAV 2017
Milování v přírodě (dr. Adamík, dr. Krist) 7. 4. – 24. 9.
Hedvábná stezka
listopad – únor 2018

sál sv. Kláry
sál sv. Kláry

Jachting v Olomouckém kraji
(Mgr. Zdražil)
Marie Terezie, 300. výročí narození
Julius Pelikán (Mgr. Vodrážková)
Vánoční výstava / Betlémy

3. 3. – 30. 4.

Handkeho sál

19. 5.‒ 27. 8.
15. 9. ‒ 2. 11.
8. 12. – únor 2018

Handkeho sál
Handkeho sál
Handkeho sál

Aljo Beran / Z mého života

21. 4. – 31. 12.

chodba 2. patro

Divoká krása Jeseníků
10. 3. ‒ 30. 4.
Tajemné proměny hornin devonu (Ing. Novotný) 19. 5.– 6. 8.
150 let SGO
září – prosinec

Mendelův sál
Mendelův sál
Mendelův sál

Ondřej Nágl / Fotografie
Wiki miluje památky
Krásy OK
Loutky (p. Nop, Mgr. Janotová)

Mánesova galerie
Mánesova galerie
Mánesova galerie
Mánesova galerie

leden ‒ březen
duben ‒ květen
červen – září
září /říjen ‒ prosinec
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