
Nemecké lietajúce taniere (Foo Fightery) 
 

27.novembra 1944 o desiatej hodine večer vypravila nočná stíhacia peruť č.415 tri lietadlá z 
letiska vo francúzskom meste Dijon.Vedúcim útvaru bol poručík Ed Schlueter.Mladý pilot z 
Wisconsinu počítal s obyčajným rutinným letom.V kolepite s ním sedel poručík Fred 
Ringwald,ktorý obsluhoval radar.Lietadlá jedno za druhým odštartovali,vytvorili formáciu a 
vydali sa smerom k vyznačenej cieľovej oblasti.I keď vykonávali iba jednoduchú hliadkovú 
službu,ich pozornosť nemohla ochabnúť.Nočné stíhanie si vyžaduje skúsenosti,vybrúsený 
inštinkt a silné sústredenie.Trojdielny útvar hliadkoval nad riekou Rýn a pátral po 
nepriateľských lietadlách.Bola jasná chladná noc s dobrou viditeľnosťou.V kabíne lietadla 
panobala úplná tma,indikátory polohy nesvietili,plamene šľahajúce z výfukového systému 
zastierali špeciálne kryty.Lietadlá amrády USA boli na tmavom zamate oblohy prakticky 
neviditeľné.Hoci Ed Schlueter neustále skúmal oblohu,podivný úkaz si nevšimol on,ale vzadu 
sediaci radarový špecialista. 

 "Čo sú to za svetlá,tam pri tých horách?"spýtal sa Fred Ringwald. 

"Asi iba hviezdy".znela pilotova odpoveď. 

"Nemôže to byť náš odraz?" 

"Nie,to je niečo iné." 

Ed Schlueter natočil lietadlo smerom k nezvyčajnému úkazu a obletel horu.Svetlá sa tiež 
pohybovali.Pilot nočnej stíhačky a operátor rádiolokátorov sa pozerali na čudné objekty s 
vyvalenými očami.Boli to lietajúce predmety,osem až desať kusov.Zoradené do formácie sa 
vzďalovali po ľavom krídle amerického lietadla.Piloti nič podobné dovtedy nevideli.Ešte 
väčšmi ich ohromoval fakt,že objekty nemali tieň na obrazovke rádiolokátorov-akoby sme 
povedali dnes,boli to objekty so strategickými schopnosťami. 

O niekoľko dní neskôr hliadkovali v dvojmotorovej nočnej 
stíhačke vo výške 1000stôp Henry Giblin a Walter Cleary.Zrazu na oblohe zazreli čudné 
ohňové guľe.Objekty rýchlo stúpali,až zmizli za oblakmi. 

V noci z 22. na 23. decembra hliadkovali lietadlá nočnej stíhacej perute č.415 vo výške 10 
000 stôp v oblasti Hagenau.Veliteľ útavru opísal svoje skúsenosti nasledovne:"O 6:00 sme si 
všimli dva svietiace body,ktoré vzlietli oproti nám.Dosiahli našu výšku ale nestúpali ďalej-
zostali za chvostom lietadla.Svetlá sa podobali svietiacim pomarančom.Zostali za lietadlom 
asi 2 minúty,potom sa otočili nazad.Po celý čas vyzerali byť perfektne ovládateľné.Nakoniec 
svetlá vyhasli." 



Vojaci nočnej stíhacej perute č.415 v priebehu novembra a decembra ešte viac krát stretli 
podivné objekty,ktoré neskôr nazvali "Foo Fighter".Podľa referátov asi všetci videli rovnaké 
lietadlá:všetky vyžarovali oranžové svetlo,leteli bez zvuku a veľkou rýchlosťou.Podivné 
lietajúce predmety ani raz nezaútočili na americké stíhačky,väčšinou ich chvíľu 
prenasledovali a potom sa stratili na nočnej oblohe.Piloti boli presvedčení,že zvláštne objekty 

sú dosiaľ neznáme experimenty nemeckej Luftwaffe. Podobné 
javy-neidentifikovateľné lietajúce objekty-spozorovali však i vojaci iných leteckých 
útvarov.Z oficiáálneho zdroja vzišlo mnoho nešikovných vysvetliviek,pričom časť z nich 
pôsobila komicky hneď pri zverejnení.Najpravdepodobnejšie a najuspokojivejšie hodnotenie 
identifikovalo zvláštne lietajúce objekty ako lietadlá s raketovým motorom resp. s plynovou 
turbínou.Vysvetlenie bolo logické,ale neobstálo,pretože nemecké stíhačky novej generácie 
nevyžarovali tak silné svetlo,aby odôvodnili zaevidovaný úkaz.Piloti videli svietiace gule i z 
výšky niekoľko 1000 metrov.Podľa iných boli Foo Fightery bezpilotné rakety,možno pokusné 
exempláre rady V.Všetky tieto predpoklady sú nepravdepodobné,keďže spozorované objekty 
manévrovali,klesali,stúpali a menili smer letu. 

Pilot lietadla Bristol Beaufighter Don Meiers a jeho partner Ed Schlueter sa s úkazmi stretli 
začiatkom januára.Veliteľ stíhačky referoval o úkazoch nasledovne:"Zbadal ma Foo Fighter 
letiaci vo výške asi 700 stôp.Dostal sa za mňa a asi 20 míľ ma prenásledoval nad údolím 
Rýna.Otočil som sa,ale dve ohnivé gule sa otáčali so mnou.Leteli sme rýchlosťou 260 míľ ale 
gule nás prenasledovali.Pri inej príležitosti nás  znovu zbada Foo Fighter.Prešiel som do 
strmhlavého letu a rútil som sa dole 360-míľovou rýchlosťou.Foo Fighter letel po pravej 
strane formácie a potom sa stratil na oblohe.Keď som tieto veci videl prvýkrát,napadla mi 
horzná myšlienka,že Nemci sú tam dole na zemi pripravený na to,aby stlačili gombík a 
vyhodili toe veci do vzduchu.Nič ale nevybuchlo,ani na nás nezaútočili.Len nás 
prenasledovali." 

Neidentifikovateľné lietadlá prisudzované nemeckej armáde zmizli,keď spojenecké vojská 
obsadili územia východne od Rýna a už nikdy sa na obzore nad Nemeckom neobjavili.Záhada 
lietajúcivh objektov zvaných Foo Fighter nebola nikdy 

rozlúštená.   

Zdroj:Kniha Mágia a okultizmus tretej ríše  



 


