František Maňák
životopis

OSOBNÍ ÚDAJE
jméno

František Maňák

datum narození

11. 7. 1994

bydliště

Purkyňova 84, Brno

telefon

+420 604 991 066

e-mail

info@frantisekmanak.com

web

www.frantisekmanak.com

VZDĚLÁNÍ
2014–2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

2010–2014

Gymnázium Vídeňská 47, Brno

ZKUŠENOSTI V OBORU
↓↓ TELEVIZE
2016

Epizodní role v seriálu Labyrint 2 (ČT) – Prodejce telefonů

2014

Epizodní role v seriálu Labyrint (ČT) – Pankáč

↓↓ FILM
2019

Listí ze stromu svobody – dotočení bakalářského filmu pro UTB ve Zlíně
(režie Rudolf Šnajder)

2018

Moravské elegie – internetový seriál (prozatím pilotní díl, ostatní ve výrobě)

2017

Listí ze stromu svobody – trailer bakalářského filmu pro UTB ve Zlíně (natáčení
samotného filmu přesunuto na zimu 2018)

2016

Noční – kamerové cvičení pro UTB ve Zlíně
Brány Entropy – režijní cvičení pro UTB ve Zlíně
Kurýr 4 BRNO IMPOSSIBLE – soutěžní snímek na 48 Hour Film Project (selhal
v postprodukci, neúčastnil se soutěže)
Před cestou kolem světa – režijní cvičení pro UTB ve Zlíně

2014

Příliš pozdě – krátké režijní cvičení pro UTB ve Zlíně

↓↓ DIVADLO
2020

Love & Money – postava: David (Divadlo Na Prádle, režie Milan Sebo)
Její pastorkyňa – postava: Laco Klemeň (Slovácké divadlo, režie Zetel)

2019

Tom na farmě – postava: Francis (Slovácké divadlo, režie Tereza Říhová)
Bílá velryba – postava: Flask (přebrání role ve Slováckém divadle, režie Michal
Skočovský)
Kincugi aneb Věř si, čemu chceš /(Ko)mediální dystopie/ – postavy nespecifikovány
jmény (BuranTeatr, režie Tereza Říhová)

Kocourkov-Brod – postava: Avraham (Slovácké divadlo, režie Šimon Caban)
Rychlé šípy – postava: Štětináč (přebrání role ve Slováckém divadle,
režie Robert Bellan)
Kosmické jaro – postava: Šonka (Slovácké divadlo, režie Zetel)
2018

Fidlovačka – postava: Andreas Jammerwail, celá postava hrána v němčině
(Slovácké divadlo, režie Zetel)
Konec světa – postava: Hara Kei (divadlo U stolu, režie Hana Marvanová)
Macbethovy přízraky: Sabotáž lidské duše – postava: Macbeth (představení
v divadle U stolu, režie Pierre Nadaud)
November – postava: Dwight Grackle (anglický projekt, režie Gene Terruso)

2017–2018

Komedie o umučení – postavy: Adam, Lazar, Pilát (absolventské představení na
JAMU, režie Ivo Krobot)
Elektra – postava: Aighistos (absolventské představení na JAMU, režie Zetel)
Mechanický pomeranč – postavy: Tupoun, Bejk, Bodyguard (absolventské
představení na JAMU, režie Barbora Chovancová)
Zlatý drak – postavy: Asiat, Vnučka (absolventské představení na JAMU,
režie Miroslav Lukačovič)

2015–2018

Vévodkyně a kuchařka – postava: Číšník (představení v divadle Reduta /NDB/,
režie Kamila Polívková)

2016

Goebbels/Baarová – postava: Goebbels (monodrama ve 3. ročníku JAMU,
režie Zetel)
V samotě (In Solitude) – postava: Dealer (bakalářský projekt studentů režie na
JAMU, režie Martin Hodoň, hráno anglicky i česky)
Night Before Christmas – postava: Gary (anglický projekt, režie Neil Thomas)

↓↓ REKLAMA
2019

HT dveře – instruktážní video pro firmu HT dveře

2017

Neovize – voiceover
Neovize – voiceover, krátká role

2016

Comfor – voiceover na zakázku

↓↓ MODERACE
2019

Soutěž pro studenty Erasmu – v rámci festivalu MUNI
Dětský den ve Slavkově – představení nové Škody Scala

2017

Svátky písní Olomouc

2016

Dětská taneční soutěž v Divadle na Orlí

DOVEDNOSTI
jazyky

angličtina – pokročilá úroveň bez českého přízvuku
čeština – rodilý mluvčí
francouzština – základy
němčina – pouze repliky Jammerweila (schopnost naučit se jazyk i s akcentem)

řidičský průkaz

skupina B

záliby

žonglování, šerm, zpěv, hra na kytaru, klavír (začátečník)

ODKAZY
Neovize

https://www.facebook.com/Neovize/videos/10155942198568257 (voiceover, i herecká akce)
https://www.facebook.com/Neovize/videos/10155843261943257 (pouze voiceover)

Comfor

https://vimeo.com/233339367 (nahrávka č. 1)

Moravské elegie

http://www.moravske-elegie.cz/prvni-dil.html

Listí ze stromu
svobody

https://youtu.be/4Bj9OL9WGZI

Brány Entropy

https://youtu.be/m0sP18_6E6E

Encounter
(ukázka angličtiny)

https://drive.google.com/open?id=0B3kVeiLS_Lf9LXQwQ2VGZ0NTWndNcE02OFFkRko3aVM3VU1z

FOTO

