PULS 2
Ogólnopolski kanał uniwersalny nadawany przez Telewizję Puls - trzecią największą telewizję komercyjną w Polsce. W zasięgu kanału PULS 2 znajduje się 30 mln widzów
(czerwiec 2021; 4+). Od poniedziałku do piątku od 07:00 do 20:00 PULS 2 zaprasza na pasmo dla dzieci i rodziców - Puls Kids. Widzowie znajdą tu najlepsze animacje od
wiodących producentów i dystrybutorów (m.in. „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot”, „Psi Patrol”, „Mustang: Duch wolności” i wiele innych!). W czasie trwania pasma Puls Kids,
kanał PULS 2 jest najchętniej oglądanym kanałem w grupie dzieci w wieku 4-12 lat z udziałem ponad 13% SHR (Nielsen, 09.03-30.06.2021, pn-pt 07:00-19:59, bez świąt). Od
20:00 zaczyna się ramówka dedykowana dla widzów dorosłych, którzy znajdą w niej najlepsze seriale polskie i zagraniczne, programy rozrywkowe oraz filmy fabularne.
Jesienią 2021 zadebiutował na antenie PULS 2 serial kryminalny „Dzielnica strachu” z Andrzejem Młynarczykiem, Agatą Załęcką, Mają Wachowską, Maciejem Kosmalą i Filipem
Gurłaczem w rolach głównych. Inne serialowe tytuły, które można oglądać w PULS 2, to m.in. nagrodzony trzema Telekamerami oraz Złotą Telekamerą „Tele Tygodnia” „Lombard. Życie pod zastaw” oraz amerykańskie hity jak „Agenci NCIS” czy „Zabójcze umysły". W ofercie PULS 2 znajdują się też programy rozrywkowe – w tym nowość
w jesiennej ramówce 2021, reality show „Instaidollki” - oraz filmy fabularne. Z kolei w sobotnie popołudnia od ok. 18:00 PULS 2 zaprasza na znakomite animacje
pełnometrażowe dla całej rodziny w pasmie Super Animacje. Więcej informacji na stronie puls2.pl.

Dzielnica strachu
Serial kryminalny „Dzielnica strachu” to pierwsza polska produkcja, której
głównymi bohaterami są dzielnicowi oraz tzw. „trudna” dzielnica. Serial
przedstawia mocne, emocjonujące historie kryminalne, rozgrywające się na
fikcyjnym
Gorczaku,
czyli
w niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście. Śledztwa
prowadzą dwie pary: dzielnicowy Andrzej (Andrzej Młynarczyk) i śledcza Agata
(Agata Załęcka) oraz dzielnicowa Karolina (Maja Wachowska) i śledczy Rafał
(Maciej Kosmala). W serialu występują również Grażyna Strachota i Filip Gurłacz –
w rolach „La Mammy” i jej syna „Hrabiego”, którzy nieformalnie rządzą niesławnym
Gorczakiem. Oprócz wątków kryminalnych, nie brakuje sytuacji humorystycznych –
im ton nadają dwaj bohaterowie, w których wcielają się kultowi aktorzy Bogdan
Kalus i Lech Dyblik.
Premiery odcinków w PULS 2 w środy i czwartki od 20.00

Toy Story
W każdą sobotę PULS 2 zaprasza na najlepsze pełnometrażowe animacje kinowe
dla całej rodziny i spotkania z ulubionymi bohaterami w pasmie Super Animacje!
W sobotę 6 listopada o 20:00 kanał PULS 2 zaprasza na film „Toy Story”.
Głównymi bohaterami filmu są ulubione zabawki chłopca o imieniu Andy. Te po
wyjściu człowieka z pokoju ożywają i zaczynają wieść życie pełne przygód, zabaw i
żartów. Ustabilizowaną sytuację całkowicie zmienia nagłe pojawienie się nowej
zabawki. Do Pastereczki Bou, Pana Bulwy, Sierżanta i Reksa dołącza w dniu
urodzin Andy’ego zarozumiały kosmonauta Buzz Astral. Chce wprowadzić w pokoju
swoje porządki i narzucić wszystkim swoje zdanie. Buzz nagminnie zabiega także
o względy Andy’ego, co irytuje dotychczasowego ulubieńca chłopca - kowboja
Chudego. Ciągła rywalizacja pomiędzy Chudym a Buzz Astralem budzi irytację
pozostałych zabawek, które mają dość napiętej atmosfery. Sytuację zmienia
przypadkowe trafienie zabawek do domu sąsiada Andy'ego, Syda, którego
ulubioną rozrywką jest niszczenie rzeczy. Rywale muszą zjednoczyć siły w walce o
przetrwanie. "Toy Story" zdobył uznanie zarówno krytyki, jak i widzów. To pierwszy
film pełnometrażowy stworzony całkowicie przy użyciu techniki komputerowej.
Film, który zrewolucjonizował świat animacji. „Toy Story” zdobył 4
Oscary:registered:
w kategoriach: najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsza muzyka, najlepsza
piosenka oryginalna i nagroda za szczególne osiągnięcie.

Toy Story 2
W każdą sobotę PULS 2 zaprasza na najlepsze pełnometrażowe animacje kinowe
dla całej rodziny i spotkania z ulubionymi bohaterami w pasmie Super Animacje!
W sobotę 13 listopada o 20:00 kanał PULS 2 zaprasza na film „Toy Story 2”.
Kontynuacja kultowej animacji “Toy Story”. Ponownie przenosimy się do świata
zabawek chłopca o imieniu Andy i obserwujemy, co dzieje się w pokoju pod
nieobecność ludzi. Właśnie wtedy zabawki ożywają i zaczynają wieść pełne
przygód życie. Nadchodzi lato. Chudy, ulubieniec Andy’ego, nie może się doczekać
wspólnego wyjazdu na obóz kowbojski. Niestety, w wyniku nieszczęśliwego zbiegu
okoliczności ręka Chudego zostaje uszkodzona. W takiej sytuacji kowboj nie może
towarzyszyć Andy’emu i trafia na półkę z uszkodzonymi zabawkami. Jego
towarzyszem niedoli i sąsiadem zostaje pingwin o imieniu Czarny. Na domiar złego
mama chłopca, zaczyna wspominać, że “zabawki nie są wieczne”. Czy czas
kowboja nie tylko w pokoju, ale też w życiu chłopca dobiega końca? Animacja
nagrodzona m.in. Złotym Globem za najlepszą komedię lub musical.

Asterix i Obelix:
Tajemnica magicznego
wywaru
W każdą sobotę PULS 2 zaprasza na najlepsze pełnometrażowe animacje kinowe
dla całej rodziny i spotkania z ulubionymi bohaterami w pasmie Super Animacje!
W sobotę 27 listopada o 20:00 kanał PULS 2 zaprasza na film „Asterix i Obelix:
Tajemnica magicznego wywaru”. To pełna przygód animacja oparta na historii
bohaterów kultowych komiksów stworzonych przez René Goscinnego i Alberta
Uderzo. Gwarancja doskonałej zabawy zarówno dla młodych, jak i starszych
widzów! Panoramix, twórca magicznego napoju, któremu Galowie zawdzięczają
nadludzką moc i siłę, ulega wypadkowi. W wyniku nieszczęśliwego zbiegu
okoliczności spada z drzewa podczas zbioru jemioły. Stan zdrowia druida nie
pozwala mu kontynuować pracy, więc postanawia odejść na emeryturę. Ta decyzja
wzbudza popłoch w szeregach dzielnych Galów. Kto teraz przejmie schedę po
mistrzu i zacznie przygotowywać magiczny napój? Panoramix w towarzystwie
Asterixa i Obelixa wyruszają na poszukiwanie godnego następcy druida.
Tymczasem Rzymianie, odwieczny wróg Galów, nie zamierzają czekać
z założonymi rękami na powodzenie tej misji i robią wszystko, żeby poniosła ona
porażkę.

Psi Patrol
Codziennie od poniedziałku do piątku PULS 2 zaprasza na uwielbiany przez dzieci
na całym świecie serial „Psi Patrol”. Sześć bohaterskich szczeniąt – Marshall,
Chase, Rocky, Zuma, Rubble i Sky – pod przywództwem dziesięcioletniego Rydera
wyrusza na ratunek potrzebującym. Emisja w codziennym paśmie Puls Kids!
Codzienne, wielogodzinne pasmo Puls Kids z animacjami to wyjątkowe, przyjazne
miejsce dla dzieci, które znajdą tu najlepszą, bezpieczną rozrywkę. O jakości oferty
programowej świadczą wyselekcjonowane, najlepsze animacje od wiodących
producentów. Przewodnikiem po świecie Puls Kids jest sympatyczny animowany
Jeżyk, którego można spotkać na antenie w serii zabawnych scenek. W trakcie dnia
bawi, uczy i inspiruje do wspólnej zabawy. Uzupełnieniem pasma Puls Kids jest
strona pulskids.pl, oficjalny kanał Puls Kids na YT, profil na FB i Tik Toku, na których
dzieci i rodzice znajdą dodatkowe inspiracje do wspólnego spędzania czasu.
Programy w ramach Puls Kids nadawane są od poniedziałku do piątku od 07:00 do
20:00 oraz w sobotnie poranki. Od premiery Puls Kids, w czasie jego trwania, kanał
PULS 2 jest najchętniej oglądanym kanałem w grupie dzieci w wieku 4-12 lat
z udziałem 13% SHR (Nielsen, 09.03.2020-31.08.2021, pn-pt 07:00-19:59, bez
świąt).

