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Chcete se setkat s člověkem, který se před 22 lety přestěhoval do Prahy 
spoza velké louže a v nové vlasti založil úspěšné vydavatelství a stal se 
známým komentátorem české, ale i evropské a americké politiky? 

Erik Best je zván na konference, do rozhlasu a televize pro svoji schopnost 
kultivovaně a přesně analyzovat politické a ekonomické události. Přijďte se 
o tom přesvědčit. 

Můžete se Erika zeptat na jeho názory na to, jak se může mladý člověk 
prosadit v ČR nebo v zahraničí, jaké znalosti a dovednosti jsou důležité 
pro úspěch v podnikání a ve veřejném životě a jaké hodnoty má naše 
Západní civilizace v globálním světě prosazovat. 

 

Životopis Erika Besta 

Erik Best přistál v Praze v únoru roku 1991 a v únoru následujícího roku 
začal vydávat bulletin Fleet Sheet. Tehdy se domníval, že vydavatelství 
bude fungovat 5-6 let, a že cizinci – jeho hlavní cílová skupina – zemi 
postupně opustí. Fleet Sheet však vychází už více než dvacet let a stále 
roste na popularitě. Je to dané jednak tím, že mnozí z oněch cizinců 
Česko nakonec neopustili, a jednak tím, že čtenářské jádro Fleet Sheet se 

http://www.gjsforum.cz/
http://www.fleet.cz/


rychle rozrostlo i o samotné Čechy.  

Před svým příletem do Prahy v roce 1991 věnoval Erik více než pět let 
studiu reálií střední a východní Evropy, i když k tomuto regionu neměl 
žádné rodinné vazby. Svým původem je 100% Američan. Narodil se roku 
1962 do typické americké rodiny v Severní Karolíně a dětství prožil v 
Montaně, kam se jeho rodiče krátce po jeho narození přestěhovali. Své 
první zkušenosti se žurnalistikou nabyl rovněž v Montaně, když mu bylo 16 
let a začal pracovat na pozici sportovního redaktora deníku The 
Missoulian. 

Roku 1985 získal na Georgetown University School of Foreign Service 
bakalářský titul z Východoevropských studií se zaměřením na ruský jazyk. 
Téhož roku rovněž absolvoval magisterské studium ruského jazyka na 
Middlebury College, v rámci kterého v roce 1983 a 1984 studijně pobýval v 
Moskvě. Kromě češtiny a ruštiny Erik plynně ovládá i francouzštinu (aneb 
jak dodává, k tomu, aby se z něj stal opravdový učenec v oboru ruského 
jazyka, musel si osvojit i jazyk ruské šlechty, francouzštinu). 

Svoje vzdělání si Erik doplnil ještě studiem obchodu na University of North 
Carolina, kde v roce 1987 získal titul MBA. Než se rozhodl odjet do Prahy, 
krátce působil v Raleigh (ve státě Severní Karolína) v oblasti poradenství a 
investičního bankovnictví. 

Vzdělání a zkušenosti nabyté v oblasti žurnalistiky, diplomacie, politiky, 
obchodu a cizích jazyků poskytovaly ideální kombinaci předpokladů pro 
založení Fleet Sheet a také Final Wordu, který začal vycházet v roce 2001 
a ihned se stal vlivnou publikací. Díky uznání, které si Final Word vydobyl, 
se Erik stal rovněž častým hostem českých rádií a televizních pořadů. 

Erikův nejnovější mediální produkt Friday Edition, který začal vycházet v 
roce 2011, představuje týdenní analýzu, jež je exkluzivně distribuována 
pouze předplatitelům Fleet Sheet. Erikovi a jeho malému týmu poskytuje 
prostor pro hlubší analýzu a propojení nejdůležitějších událostí uplynulého 
týdne. 

Jazykové znalosti Erik rozvíjí četbou překladů detektivních románů. Jeho 
nejmilovanějšími autory však nadále zůstávají Vladimír Nabokov, Graham 
Greene a John Le Carré. 

Erik spolu se svojí českou manželkou Ditou vychovávají čtyři děti. 
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