Burianova Posezení dostala knižní podobu
Televizní Posezení s Janem Burianem zřejmě nepatřilo k programům, které nadívají koláče sledovanosti hrozinkami procent, rozhodnutí stáhnout tento pořad z obrazovky je ale přesto nepochopitelné. Bilance Burianových sedánků je totiž úctyhodná - počínaje překladatelkou Danou Hábovou a novinářem Jaromírem Štětinou konče, v nich od roku 1992 do června 2005 dostalo slovo 131 osobností reprezentujících široké spektrum české kultury, kam jistě patří i takové profese, jako jsou duchovní, vědci, cestovatelé včetně polárníků nebo poetický strojvůdce. 
Ačkoli Posezení zřetelně patřila do kategorie zábavy, nikdy při nich nešlo o jalové plkání baviče s adolescentními celebritami, jaké pravidelně slýcháme z většiny televizních talk show. Proto je jen dobře, že si je můžeme čas od času vychutnat nejenom v televizních reprízách, většinou bohužel buď hluboko v noci nebo při příležitosti úmrtí zpovídaného (naposledy letos v dubnu dokumentaristy Pavla Kouteckého), ale i v knižní podobě. 
Na první padesátku Burianových Posezení, která vyšla pod titulem Zlaté časy televize v roce 1996, navazuje nyní dalších třicet v knížce s všeříkajícím názvem Posezení s Janem Burianem. Nejde ovšem pouze o přepis toho, co zaznělo z obrazovky. Autorka knihy, karlovarská publicistka Jitka Kulhánková si navíc dala tu práci, a vyhledala všech třicet Burianových hostů a dala jim příležitost položit Burianovi otázku na oplátku. Tyto otázky i odpovědi na ně, vzpomínky zpovídaných na natáčení, jejich fotky z té doby i jejich aktuální medailónky, scénické poznámky spolutvůrců pořadu, ohlasy v dobovém tisku a další dělají z knihy zajímavou a čtivou koláž. 
Asi by nemělo smysl uvádět zde jména všech třiceti do knížky zahrnutých zpovídaných osobností. Rád bych ale upozornil na rozhovory, které v televizi neběžely. Jsou to povídání Jitky Kulhánkové s Janem Burianem o televizi obecně a o jeho pořadu zvlášť a s režisérkou několika desítek Posezení Janou Hádkovou. Rozhovor s režisérem Pavlem Kouteckým, který v průběhu přípravy knihy tragicky zahynul, nahrazuje obšírný medailon tohoto pozoruhodného tvůrce. 
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