Tisková zpráva SK Dynamo České Budějovice
Do Dynama přichází Jaroslav Beláň a Dmitrij Lencevič

Kádr fotbalistů Dynama České Budějovice se rozrůstá o další dva členy. Vedení
klubu se ve čtvrtek 19. srpna dohodlo s týmem Bohemians Praha na hostování
brankáře Jaroslava Beláně a stopera Dmitrije Lenceviče. "Oba hráči k nám
přicházejí na hostování do 31. prosince 2010 s následnou opcí," říká generální
manažer Dynama Jiří Kotrba.
Výraznou posilou pro brankářský tým Dynama České
Budějovice

by

měl

být

devětadvacetiletý

gólman

Bohemians Praha Jaroslav Beláň. Slovenský brankář z
Kysuckých Lieskovců zkoušel štěstí v lednu 2004 v
Synotu Staré Město, ale uchytil se až o půl roku později v
Mostě. V září 2006 zamířil na hostování do Blšan, odkud
nasměroval své kroky do týmu střížkovských Bohemians
Praha.
K dnešnímu dni má na svém kontě přesně padesát
prvoligových startů v dresu Bohemians Praha a Mostu.

Běloruský reprezentant Dmitrij Lencevič by měl v
defenzivní formaci zaplnit místo po Mariánu Jarabicovi,
který na začátku srpna přestoupil do polského týmu MKS
Cracovia. Sedmadvacetiletý obránce Lencevič přišel v
lednu

2008

do

kádru

tehdy

druholigového

týmu

Bohemians Praha, kde se okamžitě zabydlel v základní
sestavě. Spolu s týmem v sezoně 2007/08 oslavil postup
do Gambrinus ligy, ve které v posledních dvou ročnících
nastoupil k šestatřiceti zápasům.
Lencevič

během

své

kariéry

JAROSLAV BELÁŇ
Pozice: brankář
Datum narození: 21. 5. 1981
Výška/váha: 192 / 85
Hráčská kariéra:
Baník Prievidza (1999-03)
Kysucký Lieskovec (2003-04)
FK SIAD Most (2004-07)
FK Chmel Blšany (2006-07)
Bohemians Praha (2008-2010)
Bilance v první lize:
50 zápasů / 0 gólů

DMITRIJ LENCEVIČ
Pozice: obránce
Datum narození: 20. 6. 1983
Výška/váha: 192 / 86
Hráčská kariéra:
Dinamo Minsk (1990-2005)
Torpedo Moskva (2006-2007)
Dněpr Dněpropetrovsk (2007)
Bohemians Praha (2008-2010)
Bilance v první lize:
36 zápasů / 0 gólů

nastupoval

nejprve

v

běloruském týmu Dinamo Minsk, poté se stal základním kamenem ruského týmu Torpedo
Moskva. Před svým příchodem do Bohemians Praha také krátce působil v Dněpru
Dněpropetrovsk. Na svém kontě má také sedm startů za běloruský národní tým.

