
Hi,
My name is Raymond Oyibo but my friends call me Ray.  I am from Nigeria, West Africa. I have been  
in the Czech Republic now for 2 months. I live and work in Male Svatonovice, I teach English at the  
private secondary school of protection of people and security of property here. I like it here, it’s nice,  
my colleagues at school are wonderful people, the students at school are nice, funny, intelligent,  
sweet and sometimes mischievous but very good athletes and talented especially the karate class.  
The people of Male Svatonovice are very friendly and good people. And I think Czech republic is a  
very beautiful and exotic country.

I am active in some sports; I play football at the gym twice a week, I go spinning with friends at Upice  
twice a week too and I love down hill skiing. Dancing and good music are also part of my hobbies. I  
am interested in Arts both modern and contemporary, and I enjoy reading a good book. I like meeting  
people and making new friends.

One of my favorite quotes is “Learning what you cannot do is more important than knowing what you  
can do….” By an American comedienne, Lucille ball. 

If you wish to contact me my e-mail address is raywhyte07@gmail.com . 

Ahoj !
   Moje jméno je Raymond Oyibo, mí přátelé mi říkají Ray. Pocházím z Nigérie ze západní 
Afriky.Zatím jsem strávil 2 měsíce v České republice. Jsem ubytovaný v Malých Svatoňovicích a zde 
pracuji jako učitel angličtiny na soukromé střední škole ochrany osob     
 a majetku. Moc se mi tu líbí, je to tu hezké, moji kolegové ve škole jsou úžasní lidé. Studenti jsou milí, 
zábavní, inteligentní a příjemní. Občas to jsou rošťáci, ale jsou to dobří sportovci a mají talent pro 
karate.
    Lidé v Malých Svatoňovicích jsou velmi přátelští, dobří lidé. Myslím, že Česká republika je velice 
krásná a exotická země.
   Věnuji se těmto sportům: dvakrát týdně  hraji fotbal v tělocvičně, na spinning s mými přáteli chodím 
do Úpice také dvakrát týdně. Rád jezdím na sjezdových lyžích. Tanec a dobrá hudba tvoří také část 
mých zálib. 
   Zajímám se o umění moderní i současné, rád čtu zajímavé knihy. Rád se seznamuji s lidmi  a 
potkávám nové přátele. Jeden z mých oblíbených citátů je  „Učit se tomu, co neumíš dělat, je 
důležitější, než dělat to, co umíš .” (autor:Lucile Ball)
   Pokud mě budeš chtít kontaktovat, má adresa je raywhyte07@gmail.com

Český překlad : Barbora Kučerová a Lucie Jirousková, studentky 2.PO
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