Hasičský prapor protkán obětavostí
členů dobrovolného sboru
Hasiči v obcích a městech patří mezi spolky, které se
o sebe dokáží postarat a navíc, pomáhají ostatním,
to bylo vždy jejich poslání. Starají se i o veřejný život
v obcích, městech, prohlubují sounáležitost v komunitě. Pořádají slavnosti, průvody a hody, věnují se
mládeži a soutěžím v hasičském sportu. To všechno
ve slavnostních uniformách a se slavnostními hasičskými prapory, ať již novými nebo historickými, kterými udržují pospolitost hasičské tradice.
O tom, že se prapory pro hasičské sbory stávají jedinečnou a nepostradatelnou insignií, svědčí i rostoucí počet
zakázek, které ve firmě Alerion zaznamenali. V roce 2012
vyrobila společnost Alerion zhruba 40 praporů. O tři
roky později se tento počet zvýšil téměř o polovinu. Pů-

Nádherný odkaz budoucím generacím, jakým prapor
a vyšívané památné stuhy dozajista jsou, ovšem nemusí
být jedinou ozdobou Vašeho hasičského sboru. Ucelená
kolekce symbolů pro hasiče ozdobí interiér i exteriér kolem Vaší hasičky, zkrášlí veřejná prostranství a Vašemu
sboru zajistí dlouhodobou a vkusnou prezentaci.
A co vše může taková kolekce obsahovat? Pojďme se na
produkty šité na míru každému sboru společně podívat.

sobivou výšivku každého takového hasičského klenotu
tvoří přibližně 2,5 milionu stehů, jejichž prostřednictvím
se do něj zapisují hodnoty hrdinství, přátelství a obětavosti sboru.
V roce 2015 umělecké vyšívačky z dílen Alerion vyhotovily téměř 2 miliardy těchto titěrných krůčků, které se ve
výsledku proměnily v jedinečnou mistrovskou výšivku.
Dokážete odhadnout, kolik kilometrů nití je vynaloženo na jeden vyšívaný hasičský prapor? Pokud se Váš tip
blíží k 20 km, je Váš předpoklad správný. Na tento slavnostní symbol se vynaloží zhruba 4 cívky nití s délkou
5 000 metrů. Další nárůst se projevil v zájmu o vyšívané
a tištěné stuhy k slavnostním praporům. Pokud bychom
tedy srovnali roky 2012 a 2015, evidujeme nárůst o více
jak 400 %.

Hasičská zbrojnice je čestným místem a základnou každého sdružení. Zaslouží si proto nepřehlédnutelné označení, díky kterému nikdo nebude na pochybách, kdo
zde sídlí. Co by tedy nemělo na fasádách Vašich hasiček
chybět? Hasičský smaltovaný ovál, venkovní tištěná
hasičská vlajka a vlajka České republiky. Díky nim si
k Vám najde cestu každý!

Ovál s hasičským znakem a znakem obce působivě
oživí a ozdobí fasádu Vaší zbrojnice. Hasičské ovály z Alerionu jsou vyráběny v tradiční podobě, která je již od dob
první republiky dána přesnými proporcemi. Hasičské
ovály se pyšní krásným bombírovaným (vypouklým) tvarem. „Na každém detailu nám záleží, proto k oválům nechybí ani montážní sada spolu s nerezovými šroubky a silikonovými podložkami,“ uvádí Tomáš Pokorný z Alerionu.

Plápolající hasičské venkovní vlajky by také neměly na
fasádě Vaší zbrojnice nebo na vlajkovém stožáru u budovy chybět. Venkovní vlajky se nejčastěji vyhotovují
v podobě přední strany vyšívaného hasičského praporu
sboru. Další možností je využití univerzálního provedení
například se svatým Floriánkem nebo znakem SH ČMS.
Hasičskou venkovní vlajku by vždy měla ideálně doplňovat i vlajka České republiky.

Pro potěchu jako dárek i pro vášnivé sběratele
– odznaky, medaile, mince a vyznamenání
Krásné reprezentativní dárečky potěší každého. Dlouhověkost a originalita – to jsou atributy těchto milých
pozorností. Originální odznaky jsou ceněným sběratelským artiklem i krásným dárkem. Nejčastěji poptávaný
je odznak se znakem a názvem hasičského sboru.

Kultivované, prestižní, univerzální. To je zase charakteristika předmětu, jehož poselství a odkaz je větší než
jeho vlastní velikost. Upomínkové mince patří k malým
uměleckým dílům, které nikdy „nevyjdou z módy“.

„Výroba medailí je pro nás závazkem vůči budoucím oceněným lidem, proto se jí věnujeme opravdu pečlivě. Výroba
medailí u nás začíná návrhem a končí dodáním reprezentativního produktu, pro který Vám zajistíme i úložný box.
Medaile je možné vyhotovit také s průřezem na provlečení trikolórové, či jiné dekorovací stuhy. Vítězové tak budou
ohodnoceni se vší parádou,“ říká majitel Alerionu.

Lidé chtějí být oceněni. Za svou práci, za statečnost, za
výjimečný přínos společnosti, do které patří. Při významných příležitostech je zvykem udělovat vyznamenání,
řády i plakety a vzdát tak čest všem, kteří si ho zaslouží.
Všechny tyto předměty jsou trvalou připomínkou těchto
důležitých chvil. Kdo jiný si zaslouží vyznamenání než ti,
kdož jsou ochotni riskovat život pro druhé.

Slavnostní uniforma bez nášivek a domovenek je jako
kouř bez ohně. Žádný jiný symbol, vyjma vyšívaného
praporu a vlajky, neřekne tolik o Vaší příslušnosti, jako
právě tyto zdánlivě nenápadné avšak velmi důležité doplňky oblečení. Díky preciznímu tisku na satén či plastické výšivce jsou zakázkové nášivky doslova perlami
každé uniformy. Stejně tak překrásné kravatové spony.
Ty mohou mít různou povrchovou úpravu a rozličný způsob vyhotovení. Jedinečný design každé takové spony
doladí výsledné vzezření uniformy k dokonalosti.

Vyzdobte si interiér stolními vlaječkami
Jedině stolní vlaječky, které vynikají krásnými sytými
barvami a jsou vyrobeny z krásného lesklého saténu té
nejvyšší kvality, vyzdvihnou a zajistí potřebnou reprezentativnost interiéru a budou ozdobou každé výroční
schůze. Další možností vyhotovení je vyšívaná stolní vlaječka ze saténu a sametu vyšité hedvábnou nitkou. Samozřejmostí je vnitřní výztuha, která zaručuje pevnost
a tvarovou stálost stolních vlaječek.

Upomínkové předměty se znakem a názvem vašeho hasičského
sboru – buttony, samolepky, magnetky, klíčenky, svíčky
Škála suvenýrů se symboly a znaky, které reprezentativně zachycují Vaši jedinečnost a rádi je pro Vás v Alerionu vyhotoví, je opravdu široká. Reklamní a upomínkové
předměty vytvoří pověstnou třešničku na dortu prezentace Vašeho sboru. Jsou to právě tyto velké maličkosti, které
se díky každodennímu užití zapíšou do paměti veřejnosti.
Buttony s hasičskými motivy by neměly chybět na
žádné Vaší akci. Plánujete-li oslavu v rámci výročí nebo
významného milníku, neměly by placky na Vaší akci chybět. Každý účastník si z ní odnese milou vzpomínku, na
buttonu může být kromě znaku vašeho sboru uveřejněno i datum založení sboru, výročí nebo datum oslav.
Klíčenky se znakem a názvem sboru dnes představují
především krásnou a praktickou památku, která bývá
spojována s konkrétní akcí či událostí.

Svíčka s fotografií dominanty obce nebo Vaší hasičské
zbrojnice, se znakem a názvem sboru jistě potěší každého obdarovaného.
Samolepky a magnetky v nejrůznějších velikostech
a s ořezem do jakéhokoliv tvaru. Efektní specialitou jsou
tzv. 3D samolepky a magnetky, tedy samolepky a magnetky
s povrchovým zalitím glazurou (pryskyřicí), vytvářející trojrozměrný efekt a zvyšující boční viditelnost samolepky.
Plánujete oslavu? Reprezentativní nůžkový stan zajistí pohodlný průběh akce. Bez party stanu by nebyla
oslava oslavou. Ten Vaše návštěvníky ochrání před nástrahami počasí a co teprve, když je navíc ozdoben symboly
Vašeho hasičského sboru. Venkovní stan tak nejen zajistí
hladký průběh venkovní oslavy, ale zároveň pěknou formou prezentuje Váš hasičský sbor i jeho příslušnost.
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ALERION. Historické prapory.
Každá doba má své hrdiny.
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Vyšíváme vaše příběhy hrdinství, přátelství, odvahy
a dobrodružství zlatými stehy do historie. S úctou
k tradicím a láskou k řemeslu sloužíme 16 let hasičům
výrobou jejich praporů, jedinečných symbolů, které se
v našich dílnách rodí rukodělně precizními řemeslnými

postupy za využití špičkových technologií. A děláme to
s nadšením, protože hasiči vytváří a chrání hodnoty,
které stojí za to zachovat dalším generacím.
ALERION. Pro krásu okamžiku, pro další staletí.

Lidem ku pomoci, bohu ke cti, sobě pro radost.
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