
Středisko Platan a pamětníci poslední obnovy 

koncem února 2021 ztratili bratra 

Miloně Loma – Toma, 

  v nedožitých 90 letech (nar. 26. 3. 1931). 

Bratr Miloň sám o sobě říkával: „Hrozně moc mi v životě 

pomohly zásady skautingu. Na vojně jsem se dovedl o sebe 

postarat, uměl jsem udržet pořádek. Když někdo prošel skautskou 

nebo sokolskou výchovou, dovedl si poradit v krizových situacích. Skautské a sokolské 

hnutí vychovávalo lidi k hodnotám. Dodnes nesnáším nespravedlnost, podrazy…“ 
 

Bratr Lom získal velké uznání tím, že v roce 1968 inicioval, jako technický redaktor, 

opětovné vydávání časopisu Skaut-Junák – podařilo se mu totiž zařídit jeho tisk v Mladé 

frontě – nulté číslo, s kresbou Z. Buriána na titulní straně, vyšlo 22. června 1968. 
 

Zasloužil se také o reprint Svojsíkových „Základů Junáctví“ které, ačkoliv se tehdejší ÚR 

a náčelnictvo Junáka obávaly, že jsou již zastaralé, dodnes jsou díky němu v knihovnách 

oddílů či středisek a nováčci na ně slibují. Proto vydání v počtu 3 000 výtisků v kožené 

vazbě s kazetou a 12 000 výtisků v celoplátěné vazbě musel zajistit svojí iniciativou ve 

vydavatelství MERKUR. 
 

Žádané bylo také dílo: LOM, Miloň – ŠEBEK, Jaroslav. Historie českého 

skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav, 1990, vydané k obnovujícímu 

IV. sněmu Junáka (dosud je v knižních fondech). Později v TDC ještě vyšlo 

jeho několik textů (zvl. Junácký zápisník 1970). 
 

Když se v roce 2018 pro slabost danou věkem omlouval rádkyni Pražské 

družiny SO, poslal jí text, který si družina vyslechla. Především v něm říká: 

„Podle mé vlastní zkušenosti základem všeho je náš slib, náš zákon „desatero“, ale 

především naše heslo „Buď připraven“. To musí být na začátku každého skauta v jeho 

myšlení i skutcích, tím se stává skautská idea a konání nesmrtelné.“ 
 

V poslední době komunikoval br. Tom telefonicky anebo obyčejnou poštou a v důsledku 

obtíží již nemohl docházet na skautská setkání (bohužel SO nezískal ani datum jeho 

úmrtí).  
 

Jeho přínos jako „muže činu“, zvláště k poslední obnově Junáka, zůstane určitě ne-

zapomenutelný! 

Zpracování z různých pramenů: Dáša, Mika a Kamzík 


