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Hi everyone, my name is Mark Liu, I’m from 
Beijing, China. I’m an international student 
currently studying in Sydney, Australia, major in 
Finance under business faculty. Music is part of 
my life already, prating singing for making music 
covers makes me feel calm and a sense of 
achievement, pop songs and classic Chinese songs 
are the types I’ve singing and discovering 
usually. I’m quite interested in other cultures, 
since I’ve been benefited a lot from being involved 
in Australian culture when start hanging out with 
local people, making friends with them and 
eventually making deep bond with them. I will be 
very glad to accept other cultures and will be 
thrilled to share the culture difference especially 
between China and Australia(western culture), 
and I eagerly want to make this as one main part of 
my future courses if thats possible, 
introducing the children and students in Prague 
with some other customs, sharing my cultural 
perspective, experiences and funny stories 
towards this aspect. My biggest hobby is 
photography 
and Camera is definitely a must whenever I went 
out. Recoding the life and discovering 
something new a bit more every single day are the 
goals that I will be desperately pursuing 
throughout my life, in addition, I pretty enjoy this 
which sometimes even makes me wanna 
develop photoshoot as a career. I’m the person 
that accept things a lot. Just think of me as a big 
brother and I will be very glad to hear your stories 
and shared mine to your guys! 
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Ahoj všichni! 
Jmenuji se Mark Liu a pocházím z Beijingu, Číny. 
Momentálně jsem mezinárodním studentem v 
Sydney, v Austrálii, kde studuji obor Finance na 
Obchodní fakultě. 
Hudba je součástí mého života, rád zpívám podle 
nahrávek, je to pro mě uklidňující. Poslední 
dobou zpívám a objevuji hlavně popové a klasické 
čínské písně. 
Docela se zajímám o různé kultury od doby, kdy 
jsem se stal součástí té australské tím, že jsem 
se začal stýkat s místními lidmi, našel si mezi nimi 
přátele a popřípadě s nimi navázal silná pouta. 
Rád poznávámm nové kultury a jsem nadšený z 
toho, že s vámi budu moct podělit o kulturní 
rozdíly, především mezi čínskou a zapadní 
australskou kulturou. 
S nadšením bych právě toto rád představil svým 
budoucím studentům, také bych se podělil o 
další zvyky, o svůj pohled na ně, o své zkušenosti a 
také o vtipné příběhy, které se k nim pojí. 
Mým velkým koníčkem je fotografování, foťák si s 
sebou beru pokaždé, když jdu ven! 
Zaznamenávat život a stále objevovat něco 
nového jsou cíle, které budu následovat po celý 
život. 
Dokonce mě fotografování baví tak moc, že někdy 
zvažuji kariéru v této oblasti. 
Jsem hodně otevřený člověk, prostě si mě 
představte jako velkého bráchu, rád si poslechnu 
vaše 
příběhy a podělím se s vámi o ty své! 
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