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15. 3. Slovenský prezident Ivan Gašparovič po-

věřil sestavením vlády vítěze parlamentních
voleb předsedu strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica.
15. Afghánský prezident Hamíd Karzáí se v Kábulu sešel s americkým ministrem obrany
Leonem Panettou, kterého vyzval, aby ke
stažení vojáků došlo už v příštím roce.
17. Běloruská Celonárodní televize informovala o tom, že byli popraveni oba muži odsouzení za loňský krvavý útok v minském
metru, při němž přišlo o život 15 lidí. Zpráva o vykonání trestu vyvolala kritiku po celém světě.
18. Novým německým prezidentem byl podle
očekávání zvolen evangelický pastor z bývalé NDR Joachim Gauck. Zvolen byl již
v prvním kole.
21. Francouzská policie vypátrala vraha, který
zastřelil v Toulouse a nedalekém Montaubanu tři židovské děti, rabína a trojici francouzských výsadkářů. Francouz alžírského
původu se hlásí k teroristické síti al-Káida.
23. Papež Benedikt XVI. se vydal na svou první
cestu do Mexika a na Kubu. V Mexiku odsoudil řádění narkomafií a zlo drog.
24. Japonská protiraketová obrana dostala rozkaz být připravená na plánované vypuštění
střely dlouhého doletu KLDR, pokud by
ohrozila japonské území.
25. Šéf izraelské diplomacie oznámil, že Izrael
hodlá zrušit spolupráci s Radou OSN pro
lidská práva na protest proti jejímu rozhodnutí týkajícímu se židovských osad.
26. V jihokorejském Soulu byl zahájen mezinárodní summit o jaderné bezpečnosti.
26. Joachim Gauck si jako cíl své první zahraniční návštěvy ve funkci německého prezidenta zvolil Polsko.
27. Delegáti druhého summitu o jaderné bezpečnosti, který se konal v Soulu, varovali
svět před jaderným terorismem, vyzvali k zajištění veškerého citlivého jaderného materiálu do čtyř let a podpořili nezbytnou roli
MAAE při spolupráci mezi jednotlivými zeměmi světa.
28. Papež Benedikt XVI. vyzval na Kubě k otevřené společnosti, s opozicí se nesetkal, ale
nepřímo se zastal vězněných disidentů.
Krátce se sešel s Fidelem Castrem.
30. Zástupci EU a Ukrajiny podepsali v Bruselu
smlouvu o přidružení Ukrajiny k Evropské
unii, jež předpokládá vytvoření zóny volné-
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