Média a transparence – jak získat informace ze státní správy?
Program semináře
15:00 Úvodní slovo, představení hostů
15:15–17:00 Prezentace
 Jak norští novináři získávají přístup do veřejných dokumentů?
Siri Gedde-Dahl, týdeník Kapital, předsedkyně Výboru norského svazu tisku pro právo na
informace
Siri Gedde-Dahl (1960) je investigativní novinářka s více než 30letou zkušeností
v norském tisku, z toho 15 let v deníku Aftenposten. Dvakrát jí byla udělena nejvyšší
novinářská cena Norska za své odhalení případu rozsáhlé korupce v komunálním sektoru.
Na základě své mnohaleté práce s korupcí a hospodářskou kriminalitou vydala s dvěma
kolegy v roce 2008 knihu „Korupce v Norsku“. Siri Gedde-Dahl studovala obory
sociologie, politologie a žurnalistika. V současné době pracuje v ekonomickém týdeníku
Kapital. Siri Gedde-Dahl je od roku 2012 předsedkyně Výboru tisku pro práva na
informace.

 Tajné archivy, skryté vyšetřování i skryté oběti?
Gunnar Thorenfeldt, norský deník Dagbladet
Gunnar Thorenfeldt (1979) je investigativní novinář v deníku Dagbladet. Dříve pracoval
v Svalbardsposten a ve Verdens Gang, největším norském deníku. Jako investigativní
novinář se zabývá zejména organizovaným zločinem, pašováním lidí a sociálním
dumpingem, což jsou témata, která pokrýval i v Litvě, na Ukrajině a Polsku. Spolu
s jedním historikem získal v roce 2014 přístup do archivu bývalého archiváře KGB Vasilije
Mitrochina. Výsledkem jeho bádání v archivu KGB bylo více než 40 článků v Dagbladetu
o operacích sovětské rozvědky v Norsku za studené války.

 Úspěchy a úskalí české investigativní novinařiny
Jan „Janek“ Kroupa, Český rozhlas
Jan „Janek“ Kroupa (1974) je český investigativní novinář. Od roku 1996 pracoval v TV
NOVA, a to v pořadech Občanské judo a Na vlastní oči. Jeho reportáže rovněž vysílá
Česká televize a otiskuje deník Mladá Fronta DNES. Od roku 2014 pracuje jako
investigativní reportér pro Český rozhlas. Je znám svými investigativními reportážemi
o kauzách Berdychova gangu, Budišov či vládního nákupu transportérů Pandur II. Janek
Kroupa je držitelem ceny Elsa, Novinářské křepelky a ceny vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky za válečné reportáže. Je autorem knihy Zločin jako profese.

17:00–17:30 diskuse
17:30–18:00 číše vína a občerstvení
18:00 zakončení semináře

