
Nejčastěji se objevuje v ulicích Bořivojově a Rokycanově.

Bývá k vidění hlavně na Komenského náměstí, je možné se s ním potkat i na 
Havlíčkově náměstí a v ulicích Sabinova a Žerotínova.

Své rejdy provozuje po celé ulici Jana Želivského, hlavně poblíž Nákladového nádraží Žižkov.

Působí v divadle Ponec. Rád se prochází po celém Žižkově, a to v kteroukoliv denní i noční dobu. 
Stavuje se i v Žižkovském divadle a slibuje návštěvu kina Aero.

Jeho domácí působiště je kino Aero. Chodívá na návštěvu do divadla Ponec a do Žižkovského divadla. 

Rád se předvádí v parčíku před stadionem Viktorky Žižkov, ale je možné se s ním potkat až na náměstí 
W. Churchilla.

Bývá na Ohradě, v Koněvově ulici a prý byla viděna i v ulici Řěhořově poblíž hospody U Kulaté báby.

Pobíhá po žižkovských schodech a v přilehlých ulicích Lipanské, Lupáčově a Chelčického.

Zdržuje se pouze na Olšanském náměstí. Zcela mimořádně je k zahlédnutí na Parukářce.

Od náměstí Jiřího z Lobkovic až po ulici Jičínskou, pokud není právě na Kostnickém náměstí. 

Ale pozor! Dokáže být na dvou místech současně.

Mimina řádí i v ulici Čajkovského, především kolem Atria, v Mahlerových sadech, potkáte je i v Ondříčkově 
ulici. Jediné místo, kam se neodváží, je židovský hřbitov.

Jeho hlavním působištěm je stadion Viktorky Žižkov a přilehlé restaurace.

Má široké pole působnosti: Sladkovského náměstí poblíž kostela sv. Prokopa, náměstí Jiřího z Poděbrad, 
Škroupovo náměstí i náměstí Havlíčkovo. Byla viděna i Na Chmelnici.

Pohybuje se po celé Koněvově ulici, nejvíc v průjezdech.

Pobíhá celou Vlkovou ulicí od kostela sv. Prokopa až k Rajské zahradě.

Tato dvojice je zvláštní. Může být viděna současně na více místech, u všech základních škol 
na Žižkově. Nejčastější výskyt je na Havlíčkově náměstí.

Svoje kejkle provozuje po celé délce Jeseniovy ulice.

Potkat ji je možné ve všech ulicích vedoucích na náměstí Jiřího z Poděbrad. Na samotném náměstí 
jen zřídka.

Svoji základnu má na zastávce tramvaje Olšanské náměstí, působí však na všech tramvajových zastávkách 
podél Olšanských hřbitovů, popřípadě na střechách tramvají. Rád skáče z vozu na vůz a dupe na střechu. 
Umí být až na sedmi místech současně.

Nejčastěji se pohybuje kolem hospody U Vystřelenýho oka a v okolních ulicích: U Památníku, Husitská, 
Jeronýmova, U Božích bojovníků, Pod Vítkovem. Někdy se zatoulá až k Národnímu památníku.
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