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Hello. I am Ye Xun, coming from 
China.  
Xun is my first name and 
Ye is my surname, which is a little 
bit different from European’s 
names. So, please don’t get 
confused by my name and just call 
me “Xun”, or “Sheena”，my 
English name.  
I study Human Resource Management in
South China Normal University but 
recently I study at the University
of Coimbra in Portugal. 
Portugal is a really beautiful country.  
I took this picture in Castle of Sao Jorge
in Lisbon. The weather was perfect on
that day and the view was amazing.  
Actually, one of my hobbies is taking
photos. I love taking photos when I
travel, and I really love to share them on
Instagram. I want to share with you one
of my favorite photos where you can see
an amazing sunset. 
I am looking forward to seeing you and
taking more photos in the Czech 
public! 

Human Resource Management 
student

Likes taking photos
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Ahoj, 
jmenuji se Ye Xun a pocházím z Číny. 
Xun je moje jméno a Ye mé příjmení, což
se malinko liší od evropských jmen, takže
se prosím nenechte zmást a říkejte mi
 Xun, nebo Sheena. Sheena je mé anglické
jméno.  
Studuji lidské zdroje a management na
Normal University v Jižní Číně, ale
momentálně studuji na University of
Coimbra v Portugalsku.  
Portugalsko je opravdu krásná země. 
Tuto fotku jsem vyfotila na hradě
Svatého Jiří v Lisabonu. Ten den bylo
opravdu krásné počasí a nádherný
výhled. 
Jedním z mých koníčků je focení. Ráda
fotím, když cestuji a sdílím své fotky na
Instagramu. Ráda bych se s vámi podělila
o jednu z mých oblíbených  fotografií, na
které můžete vidět krásný západ slunce.  
Těším se na vás a také na nové fotografie
z Česka! 

Studuje management lidských 
zdrojů 

Ráda fotí


