
Podcast LinuxOS.sk
Niečo ako zápisnica z online stretka 10. 11. 2021 (streda) o 19:00

Prítomní:

distefano
vxmary
Pavel
Livan
Tibor
redhawk
Richard

Moderovanie a nahrávanie: Tibor Repček

Dlhoročný učiteľ a lektor v oblasti IT. Vlastný podcast: https://tiborepcek.com/podcast/

Do diskusie:

hosting a správu audia odporúčam cez anchor.fm
video na YouTube a záloha automaticky na odysee.com
cez čo (Zoom?) a v čom (OBS?) nahrávať?
audio aj video?

Výstup:

Zatiaľ sme sa zhodli na audiu k hotovým článkom ako upútavka…

Postprodukcia: Branislav Poldauf

Braňo sa sám ponúkol a má viacero blogpostov na tému audio v Linuxe, takže by sa podľa mňa hodil na spracovanie nahrávky.

Do diskusie:

v akom formáte ti pošlem audio na spracovanie?

Výstup:

Braňo nebol, takže postprodukciu sme neprebrali.

Spolupracovníci: Pavel, Richard, Livan a vxmery

Všetci sa zúčastnili diskusie vo fóre, takže predpokladám záujem. ;)

Do diskusie:

kto by čím prispel?

Výstup: Richard sa nechal počuť, že by sa aj zapojil hlasom, ale nestihli sme ešte prebrať detaily. :)

Témy

https://tiborepcek.com/podcast/
https://linuxos.sk/profil/2797/
https://linuxos.sk/forum/24854/


Naša cieľová skupina by podľa mňa mala byť laická verejnosť. Tomu by sme mali prispôsobiť témy a hlavne spôsob
komunikácie.

Niečo som naznačil v mojich globpostoch.

Možno by bolo fajn orientovať sa aj podľa príručky.

Navrhujem začať týmito témami, podľa ktorým zároveň môžeme nazvať jednotlivé epizódy podcastu:

Slobodný softvér je pre každého: Predstavenie filozofie a príklady konkrétneho použitia, s ktorými by sa vedel stotožniť aj
začiatočník - výber iba tých najznámejších programov
Ako na Androide čo najviac šetriť baterku: slobodný softvér z FDroidu
Prečo platiť za softvér, ktorý môžem mať zadarmo? Multiplatformový FOSS ako most medzi OS - širší výber FOSS
programov
Kde začať, keď sa chcem naučiť stále viac žiadaný Linux a jeho príkazový riadok - https://tiborepcek.com/zaklady-linuxu/
Čo ak sa chcem ponoriť hlbšie do sveta FOSS, ale neviem anglicky? Anglické videá so slovenskými titulkami -
https://linuxos.sk/blog/tibor-repcek/detail/slovenske-titulky-k-technologickym-videam/

Do diskusie:

čo ešte navrhujete?

Výstup:

Tak teda audio k tým hotovým článkom ako upútavka…

https://linuxos.sk/blog/tibor-repcek/list/
https://junior.guru/candidate-handbook/#co-budou-chtit
https://tiborepcek.com/zaklady-linuxu/
https://linuxos.sk/blog/tibor-repcek/detail/slovenske-titulky-k-technologickym-videam/

