
Huang Qiying (Viola) 

ČÍNA 

 
Nebyla by to krásná náhoda potkat vás na mém dlouho 

očekávaném výletu do Česka? Věřili byste, že jsem za 

tenhle výlet zaplatila penězi, které jsem měla na 

rovnátka? Haha   

Závislák na sportu + knihách + kreslení + zvědavosti 

= Viola! Nemůžu se vás dočkat!  

 

 

  



     Nika Koghua 

    GRUZIE 

 
Mé koníčky jsou zpěv a sledování pořadů o 

vědě (pokud se tomu dá říkat koníček). 

Zbožňuji fitness, rád cvičím. Jedu sem abych 

se naučil něco o vaší kultuře a abych navštívil 

různá města. 
  



Sarthak Sharma 

INDIE 
 

 

Mé záliby? Cestování, poznávání nových kultur 

a tradic, fotbal a cizí jazyky. Toto bude moje 

první návštěva Evropy a první projekt v rámci 

AIESEC. Důvod proč jsem si vybral Českou 

republiku, je to že to byl vždy milník pro 

většinu cestovatelů v Indii a taky to, že je to 

srdce Evropy.  

 



Fernanda de Almeida 

 BRAZÍLIE 
Zdravím Českou republiku! 

 

Jmenuji se Fernanda, je mi 20 let a studuji výživu. 

Jsem z Joinville v Brazílii a moc se těším na to, až se 

potkáme. Jsem takový letní člověk, takže vaše zima 

pro mě bude výzva, ale je to o tom dělat nové věci 

takže jdu na to! Jsem hrozně pozitivní a 

volnomyšlenkářský člověk, ráda poznávám nové lidi  

a poslouchám jejich příběhy. Tenhle projekt bude 

určitě úžasný! Je skvělé být na druhém konci světa a 

představovat jim Brazílii. Už se na Olomouc nemůžu 

dočkat! 

 

 
  



Nour Ben Khalifa 

TUNISKO 
 

 

Jmenuji se Nour a je mi 22. Studuji marketing  

v Kartágu a dříve jsem studovala design. Miluji 

hudbu, literaturu, kino, fotografování a jsem 

dobrá v malování. Ráda poznávám kulturu 

dalších zemí a těším se, že tu svou ukážu dětem 

v Česku. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazlim Selma Sarucan 

TURECKO 
 

 

Ráda čtu a miluju čas strávený s dětmi.  

I proto jsem si zvolila Českou republiku. 

Protože mě zajímá jaká je vaše kultura, vaše 

klima a proto, že mám skvělé vztahy s dětmi. 

Svůj čas ráda trávím s přáteli.  

 


