Ukázka vybraných praporů
pro orelské jednoty a župy
z posledních let
ALERION: „Orelský prapor vnímáme jako výsostnou insignii každé jednoty a župy, která poukazuje na
historii spolku a jeho kulturní dědictví, zachycuje hodnoty sdružení a odkaz dalším generacím.“

Orel jednota Boleradice
Tento krásný prapor si nechali u nás vyrobit členové
orelské jednoty v Boleradicích, při příležitosti 100. výročí
od svého založení. Nedlouho poté čekal nový prapor velký
úkol – reprezentovat Orla Boleradice na svatém Hostýně,
nejvýznamnější orelské pouti roku. Právě zde byl prapor ozdoben
vyšívanou stuhou, kterou každoročně při příležitosti 100. výročí
udílí jednotám Ústředí Orla, jako ocenění a vyznamenání za
přínos jednot pro orelské hnutí.
© 2015 ALERION s.r.o. Brno

Orel Ústředí Brno
Slavnostní vyšívaný prapor, který dokonale odráží příslušenství k českým zemím pomocí využité
symboliky, jsme pro Ústředí Brno vyrobili v r. 2010. Přední strana znázorňuje sdružení orelských
jednot v rámci celé ČR. O tom svědčí vyobrazení heraldických znaků všech českých zemí – znak
Čechy, Morava a Slezsko. Avers praporu zachycuje i další znaky typické pro naši vlast – lipová
ratolest, česká trikolora a postava sv. Václava, který je všeobecně pokládán za patrona Čech
a Moravy. Zadní strana už náleží znaku všech orelských jednot – výšivka orla.
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Orel jednota Boskovice
Orel v Boskovicích má silnou tradici. Byl založen již v roce 1909 a v roce 2009 oslavili
tedy jeho současní členové již 100. výročí od vzniku. Během této doby byl Orel
několikrát nuceně rozpuštěn a znovuobnoven. V rámci oslav 100. výročí od založení, si
členové Orla vybrali právě naši společnost, abychom jim vyhotovili slavnostní vyšívaný
prapor. K duchovnímu odkazu jejich předků se hlásí prostřednictvím symbolů, které
jsou na praporu vyobrazeny – přední strana náleží postavě sv. Jakuba Staršího, který je
patronem místního kostela, a na zadní straně je tradičně vyšitý orel.
© 2015 ALERION s.r.o. Brno

Orel Blučina
Prapor vznikl v naší dílně v roce 2010. Na přední straně praporu (avers) dominuje postava Panny Marie,
která značí, že se jedná o křesťanskou organizaci, jejíž hlavním posláním je výchova mladých lidí a dětí
zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Zadní strana vyjadřuje příslušenství k orelské jednotě
a k samotné obci Blučina a to prostřednictvím bílé orlice a znázorněného obecního znaku.
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Orel Velké Němčice
Slavnostní vyšívaný prapor jednoty byl požehnán v roce 2010. Přední straně praporu (avers) dominuje
výšivka s postavami sv. Václava a sv. Víta, kteří jsou patrony kostela ve Velkých Němčicích. Samotný kostel
je pak vyobrazen uprostřed, mezi těmito svatými. Na zadní straně praporu (revers) je vyobrazen orel
s rozepjatými křídly, který patří k nejvýznamnějším symbolů v heraldice. Symbolizuje moc, odvahu, sílu,
vítězství a statečnost. Ve svých pařátech nese symboly, které jsou typické pro naši vlast – kříž, trikoloru
a lipovou ratolest.
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