37
Bývá k vidění na Seifertově ulici, nejčastěji v parčíku u stadionu Viktorie Žižkov.

40

4

Vyskytují se nejčastěji okolo Kostnického náměstí, především všude tam, kde jsou cukrárny, kavárny,
restaurace a bary.

7

pobíhá celou Bořivojovou ulicí. Nikde jinde zatím spatřen nebyl.

43

Pajdá, funí a nadává v těsném okolí kostela sv. Prokopa.

Hledá svůj vynález v ulici Rokycanově, někdy zabloudí i do Koněvovy ulice.

10
v Seifertově ulici č. 48. Pohybuje se celým Žižkovem i kdekoliv na Vinohradech.
13

Její plouživé tance můžete pozorovat v Blodkově ulici, občas protančí i ulicí
Ondříčkovou a bývá k vidění i kolem židovského hřbitova.

Jejich hlavním působištěm jsou ulice Husitská, Koněvova, Prokopská a Roháčova. Nikde jinde zatím
spatřeni nebyli.

16

Nejčastěji straší na Vinohradech v ulicích Budečská, Chopinova, U Rajské zahrady a v Riegrových sadech.
Bloumá v kanálech po celém Žižkově a nevyhýbá se ani zbytku Vinohrad.

19
Jejím hlavním působištěm je okolí Olšanských hřbitovů, Škroupovo náměstí, Kubelíkova ulice a Olšanské
náměstí.

22

Kat se svou zástěrou se procházívá především na Židovských pecích, po Parukářce, ale i kdekoliv na
Žižkově i Vinohradech.

25

Jako něžný vánek provívá náměstím Jiřího z Poděbrad. Bývá k vidění na Vinohradech i Žižkově, a to jako
jedno ze strašidel i na několika místech současně.

28

Má působiště jen v pár ulicích – V Kapslovně, Pod Parukářkou, Na Parukářce. Občas se plížívá i celou
Parukářkou.

31
34

V noci je ho vidět za okny radnice na Havlíčkově náměstí a v ulicích Lupáčova a Lipanská.
Potkáte je na celém Žižkově i Vinohradech. Tam především kolem kostela sv. Ludmily, kde se ženil
Roman Krásný.

46

49

má své hlavní působiště na ulici Jana Želivského, v ulici Biskupcově a na Židovských pecích. O každých
prázdninách kontroluje všechny školy na Vinohradech i na Žižkově.

52
Nejčastěji je k vidění na Židovských pecích, v Jilmové ulici a Na Vápence. Také je možné ho potkat na ulici
Jeseniově, kde bývalo jeho řeznictví.

55

Míval svoji oficínu na kraji Přemyslovské ulice pár domů od náměstí Jiřího z Poděbrad. Nikde jinde k vidění
nebývá, pouze jeho škytání je slyšet i v přilehlých ulicích.

58

Poskakuje a chechtá se kolem Olšanských hřbitovů a potlouká se po náměstí Jiřího z Lobkovic.

61

Kubelíkova a Krásova ulice jsou místa, kde je možné Meluzína potkat. Jeho kvílení bývá slyšet ode všech
žižkovských, občas i vinohradských komínů.

64

má své domovské právo na Nákladovém nádraží Žižkov. Odtud často probíhá ulicemi Jana Želivského
a Olšanskou.

67
bývá k vidění okolo všech zahradních restaurací, restauračních zahrádek a policejních stanic kdekoliv na
Žižkově, nejčastěji poblíž kostela sv. Prokopa.

